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Vezetői összefoglaló 

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város az elmúlt években-évtizedekben a lehetőségeihez és adottságaihoz 

mérten rendkívül rosszul teljesített mind gazdasági, politikai, mind pedig társadalmi értelemben. Az a 

kép, amely reálisan megfogalmazódhatna egy itt élő polgárban magasan felette áll a megélt 

valóságnak, aminek következtében a pesszimista életfelfogás és a sikertelenség mindennapossá vált.  

Mindezt a torz valóságfelfogást, mulasztást és az értékeinkkel való felelőtlen sáfárkodást a város 

vezetése, a képviselőtestület felismerte, és felelős módon elhatározta, hogy komoly kísérletet tesz 

egy átfogó stratégia, majd ebből következő projekttervezet kidolgoztatására. Így született meg az a 

döntés, miszerint a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának koordinálásával négy projektcsoport 

alakul Kanizsa lehetőségeinek pontos és hiteles feltárására, azok reális végrehajtásának 

feltérképezésére. A cél az volt, hogy a potens szakemberek a város vezetése által ítélt legfontosabb 

alappillérek, értékek és keretgondolatok mentén leírjanak egy olyan átfogó és megvalósítható 

egységes stratégiát, mely alapot biztosít a város helyzetének radikális és átütő fellendüléséhez.  

A fő irányvonalak a következők voltak: 

• Munkahelyteremtés  

• A regionális szerep erősítése 

• Élhető város kialakítása 

Az egységes és előremutató elhatározásnak a kidolgozott keretei ezennel elkészültek. 

A stratégia, és ezáltal Nagykanizsa azonban csak akkor lehet sikeres, ha a leírtakat elfogadják, 

megvalósításukra közös akarat jön létre, és e közös akarat valódi lépéseket inspirál, hiszen a 

menedzselés feladata immáron a város vezetőinek felelőssége. Ám, a stratégiai gondolkodás 

logikáján belül, csak azt lehet menedzselni, amit mérni is tudunk: így e tanulmányok megteremtették 

a leírás mellett a módszeres mérhetőség alapjait is, számos, bázisul szolgáló hiánypótló kérdőíves 

felmérés elvégzésével, kiértékelésével. Összességében összeállt egy szakemberek konszenzusán 

alapuló, a város érdekeit, értékeit és hagyományait összefoglaló, racionálisan és reálisan 

megvalósítható tanulmány, mely gondos elbírálóira és hosszútávon gondolkodó vezetőkre vár, 

biztosítva egy jövőbeni történelmi léptékű változást és dicsőséget a városnak és azt „megépítőknek” 

egyaránt. 

Az alábbiakban röviden összefoglalásra kerülnek azok a gondolatok és tervek, melyek a fő gerincét, 

pilléreit jelentik a stratégiai tervezetnek.  

 

Arculat és PR projekt 
 

Napjainkban egy település egységes és célorientált arculatának és PR-jának nélkülözhetetlen és 

megkerülhetetlen szerepe van abban, hogy sikeres és élhető várost hozzon létre. E területen 

Nagykanizsa jelenleg súlyos hátránnyal indul, mivel a korábban vizsgált konkurens települések e 

tekintetben jóval előttünk állnak a bázisul szolgáló rangsorokban, melyek pozicionálásunkat lehetővé 

tették. Célunk így az volt, hogy a város vezetésének jóvoltából megfogalmazott értékekhez mint 

alapokhoz megkeressük azokat a pilléreket, elemeket és keretgondolatokat, melyekből építkezve 

Nagykanizsa külső és belső megítélésének tendenciája megváltozik, és környezetének véleménye 

kedvező irányba mozdul. A sikeres arculat kialakításához, elfogadásához és nem utolsó sorban a 

befektetések mielőbbi megtérülése végett nagyon fontos az erőteljes, átgondolt és koherens 

marketingkommunikáció. Minden egyes akcióról, döntésről, legyen az az újrapapír általános 
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bevezetése vagy nemzetközi cég letelepedése, tájékozatni kell a lehetséges összes helyi és országos 

médiát és, mindenekelőtt, a lakosságot. Alapvetésként megfogalmazódott, hogy ez az egyedi, egyéni 

vonás ne másoktól kölcsönzött ötleten, utánzáson alapuljon, hogy a várossal való azonosítás 

lehetősége valódi megkülönböztethetőséget mutasson fel, és megvalósítható legyen.  

Így alakult ki: 

• az a két független pillér, mely a „zöld város” és a „karneváli forgatag” fogalmakkal írható le 

leginkább. Mindkét megközelítés logikusan adódik Nagykanizsa hagyományaiból és 

adottságaiból, és megfelel a lakosság elvárásainak, vágyainak, a „külvilágnak” való egységes 

megmutatkozás lehetőségének.  

• Elképzelésünket egy általunk elkészített, értékelt és e helyütt publikált, városunkban soha nem 

látott nagymértékű mintán elvégzett kérdőíves kutatás igazolja vissza. 

• A „zöld város” munkacímet viselő karógondolat adottságaink és kulturált környezetünk számos 

pozitív komponensét foglalja egységes keretbe, rövid és hosszú távú célokat kitűzve maga és a 

végrehajtó menedzsment elé. 

• A „karneváli forgatag” mint önálló szervező elv és megvalósítható gyakorlat Nagykanizsa 

legszebb és legsikeresebb éveit, hagyományait, tradícióját eleveníti meg. Vonzó attrakció, ami 

minden rendezvényt egységesítő formaként és konkrét tartalommal bíró egyszeri eseményként, 

fesztiválként is létrehozható, turisztikai vonzerővé építhető. Emellett jól kommunikálható, és a 

nagykanizsai identitást megteremtő pillérként újra és újra továbbgondolható. 

• Egységes arculat, weblap és marketingfejlesztés szükségessége. 

• A feladatok menedzselésére javaslatunk szerint meg kell teremteni azt a szervezeti hátteret, 

amely biztosítja a megfelelő önállóságot és folyamatos stabilitást, elkülöníti és definiálja a 

felelősségi köröket, pontosan kijelöli a feladatok megoldásának kereteit. Ahhoz, hogy e 

szervezeti háttér valóban képes legyen megfelelni a kihívásoknak, e feladatköröket el kell 

választani a hivatalos ügyintézés más területeitől. Ezért javasolt egy önálló szervezeti egység 

felállítása, közvetlenül a mindenkori polgármester irányítása alatt, minimálisan két fő 

létszámmal. 

 

Geotermikus projekt 
 

Az elmúlt években számos országos, térségi és helyi kutatás, tanulmány megállapította, hogy a 

szénhidrogén ipari kutatófúrásokkal feltárt rétegekből Zala megyében és Nagykanizsa térségében 

több kiváló geotermikus adottságokkal rendelkező körzet létezik. Anyagunk összeállítása során ezért 

nem kívántunk újabb helyzetfeltáró tanulmányt készíteni, sokkal inkább arra törekedtünk, hogy 

azokból kiindulva olyan javaslatokat fogalmazzunk meg a városvezetés számára, melyek elősegíthetik 

a korábbi ötletek és elképzelések megvalósítását. 

Ennek megfelelően összefoglaljuk a geotermikus energia hasznosításának főbb lehetőségeit a helyi 

adottságok figyelembe vételével, a teljesség igénye nélkül.  

• Komplex geotermikus hasznosítás: a geotermikus energia hasznosítására létrejövő erőmű a 

villamos energia, fűtési energia, használati meleg víz előállítása, valamint további hasznosítás 

során többlépcsős felhasználással biztosítaná a geotermikus energia minél jobb hőhasznosítását. 

A projekt a város számára számos gazdasági és társadalmi előnyt jelentene, melyeket 

tanulmányunkban részletesen is kifejtünk. A beruházás megvalósítása az önkormányzat részéről 

semmilyen anyagi befektetést nem igényel. A városvezetés a közintézmények és a lakossági 
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fogyasztók bekapcsolásában, a mezőgazdasági kistermelők integrálásában, valamint a 

projekthez szorosan kapcsolódó Kutatási-Fejlesztési-Innovációs és Oktatási Klaszter 

létrehozásában kell hogy szerepet vállaljon.  

• Élményfürdő és wellness szálloda létesítése: e téren újabb attrakciót Nagykanizsa nem tud 

nyújtani, ezáltal nem tudja magát a piac többi szereplőjétől megkülönböztetni és kínálatát 

megfelelően pozícionálni. Így e lehetőség megvalósítását nem tartjuk indokoltnak. 

• Vizes sportközpont létesítése: figyelembe véve a létesítmény komplex beruházási igényét, a 

központ létrehozását jelenleg nem látjuk kivitelezhetőnek, azonban egy középtávú előkészítés 

után a későbbiekben érdemes újra megvizsgálni a lehetőségeket.  

 

Szolgáltatások és innováció projekt  
 

Az előkészítő munka során nyolc olyan területet definiáltunk, amely lefedi a szolgáltatások körét, 

ezeket a területeket különböző szempontok szerint rangsoroltuk, és a két legmarkánsabb területtel, a 

humánszolgáltatásokkal és a gazdasági szolgáltatásokkal kezdtünk el részletesen foglalkozni. A 

következőkben röviden összefoglaljuk a legfőbb vezérelveket, illetve a legfontosabb tanulságokat.   

 

I. Humánszolgáltatások 

E folyamatban az alábbi vezérelveket követtük: 

• a szolgáltatások széles spektrumából azt a területet emeltük ki, amely véleményünk szerint 

meghatározó a város polgárai számára, továbbá 

• kötelezően ellátandó feladataként aránytalanul nagy terhet ró az önkormányzatra, és  

• a megvalósításra javasolt projekthez az önkormányzatin túl külső forrás is mozgósítható. 

A kitűzött vezérelvek alapján a humánszolgáltatások köréből a nem munkaképes korú lakosság 

ellátását emeltük ki és vizsgáltuk. Összefoglalva: kerestük a választ arra, mit kell tenni egyfelől azért, 

hogy az ellátást igénybevevők szolgáltatásokra vonatkozó elégedettsége növekedjen, másfelől 

egymásra találjanak a munkaerőpiacon az érintett felek.  

 

Javasolt intézkedések 

1. A gyermekek napközbeni ellátását fejlesztő intézkedések  

• Önkormányzati bölcsődebővítés 

• Óvodai ellátás infrastrukturális feltételeinek javítása 

• Iskolai napközi otthonos ellátás fejlesztése (napközis szobák kialakítása, rugalmasabb nyitva 

tartás, pedagógusok továbbképzése és bérezése) 

• „Arany Híd Központ” (irányító, koordináló szervezet) létrehozása  

• Családi napközik létrehozásának ösztönzése, napközik hálózatba szervezése 

• Tanoda hálózat szervezése 

• Gyermekfelügyelet (kora reggeli, késő esti), játszóház, gyermekhotel megszervezése 

2. Az idősellátást fejlesztő intézkedések 

• Vállalkozói alapon működtetett szociális intézmény és Senior Hotel létrehozásának 

elősegítése 
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II. Innovációs szolgáltatások 

Egy térség, egy város jövőbeni lehetőségeit egyre inkább az újítás képessége, a változtatás 

hajlandósága, a környezet megértése, a hálózatos együttműködésben való gondolkodás képessége 

határozza meg. Ma ezek a tulajdonságok az innováció fogalmába sorolhatók, ezért a 

projektcsapatunk kíváncsi volt a Zala megyében és a nagykanizsai kistérségben működő KKV-k 

innovációs teljesítményére, igényére, az eddig használt szolgáltatások körére, ugyanis az innovációs 

szolgáltatások feltárását, fejlesztését tűztük ki feladatként. 

Érdemes olyan lehetőségeket keresni a KKV-k innovációs érdeklődésének, teljesítményének a 

fejlesztése területén, amelyek már vagy létező és működő megoldások Zalában, vagy amelyek 

könnyen adoptálhatók a megye nagyobb városaiban is. Tehát a megyei és helyi erőforrások 

összehangolása ezen a téren kiemelkedően közös érdek, mert a lemaradásunk hasonló a régió 

innovatív területeihez képest.  

 

Javasolt intézkedések: 

• Innovációs igények pontos felmérése, szolgáltatási kataszter összeállítása, ezek alapján 

innovációs szolgáltatások kialakítása. 

• Innovációs-inkubációs központ felállítása, eszközök beszerzése, működtetés megszervezése. 

 

M7 projekt 

 

Nagykanizsa város és környéke adottságai kifejezetten bíztatóak: a geotermikus energia jelentős 

potenciált rejt, kialakult egy vízkezelési ipar. Három országhatár van 30-70 kilométeren, öt főváros 

200 kilométeren belül. Középtávú terv az M9 autópálya megépítése, valamint Nagykanizsán fut össze 

az országos vasúti hálózat több eleme (Budapest, Pécs, Szombathely). A hazai M7 és a szomszéd 

országokban megépült autópályák jó alapot teremtenek a szállítási kapcsolatok fejlesztésére. A 

balkáni térség uniós csatlakozásával Nagykanizsa ismét a régió, már nemzetközi szereppel bíró 

gazdasági súlypontjává válhat. Az oktatás, szakképzés (pl.: TISZK) megalapozza az igényes 

munkavégzést.  

Ugyanakkor sem a város általában vett, sem az M7 adta lehetőségek ismertsége nem megfelelő a 

szükséges vonzóképesség kialakulásához.  

Az M7 város melletti szakaszának kialakításakor nem érvényesült megfelelően a rendszerszemlélet. 

Mindkettő megközelítésével, de még a várakozásokkal is vannak gondok. Javítandó például a 

járművek parkolási lehetősége, rugalmas őrző-védő rendszert, kedvező áron várnak el a felhasználók. 

Nehézkes a déli irányból érkező nehéz járművek M7-re jutása. Bár az M7 az ipari park mellett 

húzódik, nem készült közvetlen le- és felhajtó. A város rendelkezésére álló, szétszórtan elhelyezkedő 

területek nagysága elmarad az optimálistól, nagy, vagy koordináltan több betelepülő fogadására nem 

alkalmas. A városszerkezet sem reagált a megváltozott helyzetre.  

 

Javaslatok: 

• A város ismertségének javítása, az M7 adta lehetőségek erőteljesebb kommunikációja. A 

korábbi, stratégiai projekt, valamint a jelenlegi városmarketing projektek eredményeinek 

hasznosítása.  

• Újabb, többnyelvű tájékozató kiadványok, video anyagok készítése, korszerű, esetenként 

gerillamarketingen alapuló megoldások alkalmazása. A kreatívok megtervezésében a Pannon 

Egyetem oktatói és hallgatói segíthetnek.  
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• A fejlesztési irányok és közlekedési kapcsolatok pontos megtervezéshez jelenleg nem állnak 

rendelkezésre kellően biztos előrejelzések. Emiatt célszerű forgatókönyvekben gondolkodni, 

közben pedig az előrejelzéseket pontosítani, esetleg a döntéshozókat befolyásolva.  

Lehetséges forgatókönyvek  

a) A lőtér jelenlegi természeti védettségének megmaradása esetén a jelenlegi ipari park 

közelében van lehetőség bővítésre. Ekkor a súlypont a város keleti részére kerül. A bővítés 

vásárlásokkal lehetséges, az M7 bekapcsolása új lehajtóval vagy a feltáróútnak a keleti 

lehajtó körforgalmába történő bekötésével oldható meg.  

b) A lőtér felszabadulása esetén lehetőség van a gazdasági fejlesztésre, a súlypont - részben más 

települések területén – nyugatra tolódik. Az M7 kapcsolat ebben az esetben is 

újragondolandó.  

Bármilyen forgatókönyv is valósul meg, a fejlesztéseket a környékbeli településekkel – különösen 

Sormással – egyeztetni, és a lehetőségek szerint összhangba kell hozni.  

 

További konkrét javaslatok: 

1. A tömegközlekedés fejlesztése  

2. Kamionparkoló(k) kialakítása, a jelenlegi szolgáltatások fejlesztése   

3. Vasúti iparvágány jelenleg csak a GE területéig jön be, ennek a kiterjesztése szükséges  

4. Kombiterminál kialakítása, konténerrakodások széleskörű hozzáférhetővé tétele  

5. Az induló inkubátorház bekapcsolása a gazdaságba  

6. Az ipari park bővítése, opciós területszerzés 

7. Az ipari park marketing tevékenységének erősítése, egységes arculat kialakítása 

8. Nyitni a határ túloldalán lévő horvát, szlovén vállalkozók felé  

9. A pályázati lehetőségek figyelése, felhasználása, pl. a logisztikai központok fejlesztése témában 

történt kiírásokra  

10. Szabadabb kezet adni a nagykanizsai ipari park vezetésének   

11. Akarat a prioritások meghatározásához, ahol a vállalkozásokat kell helyzetbe hozni, mivel ők 

munkahelyet teremtenek, adót fizetnek: hagyják náluk a bevételt, azt legyen kötelesek 

fejlesztésekre fordítani. Ez a területeladásokra is igaz.  

12. Nagy lőtér témáját érdemes melegen tartani  
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Bevezetés – stratégiai alapvetések 

Lépjünk át a lehetőségek kapuján! Ebben a szimbolikus mondatban összegeztük e jelenlegi stratégiai 

tervet megalapozó korábbi kutatásunkat, mely koncepcionális helyzetelemzése révén PR 

szempontból pozícionálta Nagykanizsa Megyei Jogú Várost a konkurens települések körében. Az ott 

levont súlyos következtetések kijelölték azokat az elodázhatatlan feladatokat és tennivalókat, 

melynek elvégzéséhez megtörtént a kezdeti felelős és bölcs döntés a város képviselőtestületének 

jóvoltából. Ebből adódóan első lépésként megfogalmazódtak azok a konkrét tervek, amelyeknek 

céljai, hogy megvalósulásuk eredményeként a szakterületen átütő erejű és pontosan mérhető pozitív 

változások történjenek, hogy Nagykanizsa PR pozíciója tekintetében paradigmaváltás jöhessen létre. 

Célunk az volt, hogy a város vezetésének jóvoltából megfogalmazott értékekhez mint alapokhoz 

megkeressük azokat a pilléreket, elemeket és keretgondolatokat, melyekből építkezve Nagykanizsa 

külső és belső megítélésének tendenciája megváltozik, és környezetének véleménye kedvező irányba 

mozdul. Arra törekedtünk, hogy a kiindulási pont és a bekövetkezendő átütő eredmények és 

változások pontosan definiálhatóak legyenek, ezért alapvetésként meghatároztuk, mit értünk 

mindezeken. Véleményünk szerint ahhoz, hogy valóban átütő eredményeket érjen el Nagykanizsa a 

közeljövőben, szükségszerű stratégiájának megfogalmazása és leírása, e kialakított stratégia mérése, 

majd pedig menedzselése. Ennek a viszonyrendszernek a filozófiája világos és egyszerű, hiszen 

mindaddig nem tudjuk menedzselni feladatainkat, amíg nem tudjuk mérni a változásokat, és addig 

nem tudjuk mérni, amíg nem tudtuk vagy akartuk leírni. Ezen összefüggésnek a komponensei közül a 

korábbi kutatásban meghatározásra kerültek azok a közös értékek, melyek megszabják a stratégia 

irányát, és az a biztos pont, a város jelenlegi pozíciója, mely lehetővé teszi e stratégia további, 

későbbi mérését. Így e kutatás legfőbb feladata az volt, hogy az irányadó értékek mentén kidolgozza 

és leírja azt a megvalósítható, egyedi és egyéni stratégiát, melynek mérése biztosított, ám 

menedzselésre, pontosabban, folyamatos menedzselésre vár. E feladat Nagykanizsa Megyei Jogú 

Városa vezetésének, képviselőinek felelőssége és az itt élők közösségének érdeke.  

Napjainkban egy település egységes és célorientált arculatának és PR-jának nélkülözhetetlen és 

megkerülhetetlen szerepe van abban, hogy sikeres és élhető várost hozzon létre, hogy megfelelően 

boldoguljon a számos riválissal és versenytárssal teletűzdelt úton. E területen Nagykanizsa jelenleg 

súlyos hátránnyal indul, mivel a korábban vizsgált konkurens települések e tekintetben jóval előttünk 

állnak a bázisul szolgáló rangsorokban, melyek pozicionálásunkat lehetővé tették. Kiemelt 

rendezvényekkel, egységesebb arculattal rendelkeznek, jelentős összegeket fordítanak és felelős 

szakembereket, szervezeteket foglalkoztatnak a siker érdekében, hiszen tudják, hogy ez egy város 

megítélésének és ismertségének archimedesi pontja. Ennek tudatával, szemünk előtt tartásával így az 

volt a legfőbb célunk, hogy megkeressük Nagykanizsa azon arcát, mely az itt élő közösségben lakozik, 

képként álmaiban és vágyaiban él, ugyanakkor e vágyak a realitás talaján felépíthetőek, jól 

kommunikálhatóak. Ennek előfeltétele az azonosulás lehetősége, amit kizárólag valamely 

sajátosságunk, jellemzőnk kidomborításával, hangsúlyozásával érhetünk el. Hagyományainkból kell 

megteremteni a modern és sikeres jövő lehetőségét. Olyan karót, cölöpöt kell találni, ami rendező 

elvként összefogja a különböző vonásokat, ugyanakkor rugalmas módon továbbépíthető – megőrizve 

a lendületet és a fiatalságot.  

Alapvetésként megfogalmazódott, hogy ez az egyedi, egyéni vonás ne másoktól kölcsönzött ötleten, 

utánzáson alapuljon, hogy a várossal való azonosítás lehetősége valódi megkülönböztethetőséget 

mutasson fel, és megvalósítható legyen. E kritériumoknak csak a folyamatos, részletes és alapos 

megbeszélések és viták felelhettek meg munkamódszerül, melynek során minden olyan stratégiai 
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akció leírásra került, ami kiállta e feltételek próbáját. Így alakult ki az a két független pillér, mely a 

„zöld város” és a „karneváli forgatag” fogalmakkal írható le leginkább. Mindkét megközelítés 

logikusan adódik Nagykanizsa hagyományaiból és adottságaiból, és megfelel a lakosság elvárásainak, 

vágyainak, a „külvilágnak” való egységes megmutatkozás lehetőségének. Elképzelésünket egy 

általunk elkészített, értékelt és e helyütt publikált, városunkban soha nem látott nagymértékű mintán 

elvégzett kérdőíves kutatás igazolja vissza. Fontos, hogy a felmérés ezen felül a stratégia további – 

nélkülözhetetlen - méréseihez is összehasonlításul szolgálhat, fő kiindulási pontot jelenthet. Ezek 

alapján úgy ítéljük meg, hogy a két koncepció minden irányú elfogadottsága bizonyosra vehető egy 

ezekre felépülő komplex marketingstratégia következtében.   

A „zöld város” munkacímet viselő karógondolat adottságaink és kulturált környezetünk számos 

pozitív komponensét foglalja egységes keretbe, rövid és hosszú távú célokat kitűzve maga és a 

végrehajtó menedzsment elé. E gondolat sikerét a megkérdőjelezhetetlen, elvitathatatlan pozitív 

üzenet, az unikális, egyedi jelleg, a kapcsolódó lehetőségek korlátlan száma, a földrajzi, geotermikus 

adottságok bővelkedése, a környezettudatosság várható paradigmaváltása, gazdasági hasznossága, 

az egészségmegőrzés fontossága, hosszú távon való elkerülhetetlensége és könnyű és integratív 

kommunikálhatósága biztosítja és szavatolja. Ez az alapkoncepció egy modern és sikeres város 

arculatát építheti fel, és megfelel mai világunk minden lehetséges követelményének, kihívásának. 

A „karneváli forgatag” mint önálló szervező elv és megvalósítható gyakorlat Nagykanizsa legszebb és 

legsikeresebb éveit, hagyományait, tradícióját eleveníti meg szintén modern és vonzó alakban. E 

keretgondolat olyan egységes formanyelv lehetősége, mely minden városi eseményt, cselekedetet 

teljesen egyedi, nagykanizsai arcvonássá képes elegyíteni, ugyanakkor ezt képes megjeleníteni mind 

a helyiek, mind pedig a befektetők és idelátogatók számára. Vonzó attrakció, ami minden 

rendezvényt egységesítő formaként és konkrét tartalommal bíró egyszeri eseményként, fesztiválként 

is létrehozható, turisztikai vonzerővé építhető. Emellett jól kommunikálható, és a nagykanizsai 

identitást megteremtő pillérként újra és újra továbbgondolható. A várost unikális jellege miatt 

országos és nemzetközi kontextusban is elismertté teheti, ugyanakkor a helyi lakosok, közösségek 

régi igényét és vágyát teljesítené be. Ezen felül a turizmus várható fellendülését, a vállalkozások 

gyarapodását, új befektetések megjelenését hozhatja el közép és hosszú távon.  

E két alapkoncepció önálló egységként is megvalósítható. Annak eldöntését, hogy melyik stratégiai 

vízió vezethet el egy sikeres és élhető Nagykanizsához, a város felelős vezetőire bízzuk. Mindkét pillér 

magában hordozza az áttörő változás esélyét. Javaslatunk alapján azonban felmerül annak kérdése is, 

hogy e két koncepció vajon ötvözhető, integrálható-e? Véleményünk szerint mindez elképzelhető, 

mivel létrejöttükkor ezt a lehetőséget szem előtt tartottuk, meg kívántunk felelni egy esetleges 

ilyetén döntésnek is. A két koncepció megítélésünk szerint tartalmazza a szintézis feltételeit, akár 

egymás hatását erősíthetik is. 



„ARC-VONÁSOK” Pannon Egyetem Nagykanizsa 

 

 
6 

Identitás és imázs vizsgálat Nagykanizsán 

Az Arculat munkacsoport munkájának segítésére 2009. szeptember 7-17. között kérdőíves 

megkérdezést végeztünk Nagykanizsán a nagykanizsai állandó lakhellyel rendelkezők körében.  

Jelen tanulmány egy látkép arról, hogy a helyiek ma mit gondolnak Nagykanizsáról, a 

nagykanizsaiakról, és milyen a viszonyuk a városhoz. A kutatás eredményei alapul szolgálhatnak 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város belső és külső imázsának meghatározásához. 

A kérdőíves megkérdezés során a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának turizmus-vendéglátás 

és logisztikai műszaki menedzserasszisztens hallgatói 507 helyi lakost kérdeztek meg. A kutatás során 

véletlen útján kerültek a megkérdezettek a mintába; forgalmas városi helyszíneken (Tesco, Interspar, 

Vásárcsarnok, forgalmas buszmegállók, üzletek) folyt a lekérdezés. 

Az 507 fős minta jóval nagyobb az általában alkalmazott mintanagyságnál, és a minta összetétele is 

jól leképezi a nagykanizsai demográfiai helyzetet. A kérdőív lekérdezése tudatosan történt forgalmas 

helyszíneken, hogy a minta teljesen véletlenszerűen alakuljon ki, és ne kerüljön túlsúlyba valamely 

intézmény célcsoportja. 

 

A kutatás során a következő témákban voltunk kíváncsiak a helyiek („az utca embere”) véleményére: 

� Kötődés a városhoz 

� Használt információforrások a város életéről, történelméről 

� Imázs vizsgálat a helyiek körében (büszkeség tárgyai, helyi lakosok tulajdonságainak 

megítélése, városi szolgáltatások igénybe vétele, rendezvények értékelése, javaslatok). 

� Válaszadók demográfiai jellemzői. 

 

A válaszadók demográfiai profilja 

 

A lekérdezés 10 napján 507 nagykanizsai megkérdezésére került sor.  

A válaszadók 58%-a férfi és 40%-a nő volt, míg a válaszadók 2%-a erre a kérdésre nem válaszolt. 

 

 
1. ábra: A válaszadók nem szerinti megoszlása 
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A megkérdezettek 35%-a 18-25 év közötti, 23%-a 26-35 év közötti, míg 21% a 36-50 év közötti, 14% 

51-60 év közötti és 6% a 65 év feletti korosztály képviselője. 

 

 
2. ábra: A válaszadók kor szerinti megoszlása 

 

 

Iskolai végzettség tekintetében a 3. ábra ad eligazítást a megkérdezettekről. Eszerint 29%-kuk 

elsőfokú végzettséggel rendelkezik, érettségije a válaszadók 46%-a rendelkezik, szakmunkásképzőt 

végzett 14%, és csak általános iskolai végzettséggel 8% rendelkezik. 

 

 

 
3. ábra: A válaszadók megoszlása iskolai végzettség szerint 
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A válaszadók közel fele alkalmazottként dolgozik, vezető beosztásban 9%-uk, míg vállalkozóként 

11,3% dolgozik. A megkérdezettek 10%-a van otthon gyeden vagy gyesen, közel 7 % nyugdíjas, és 

2,3% munkanélküli. 

 

 
4. ábra: A válaszadók megoszlása munkakör szerint 

 

 

Fontos információ a válaszadókról, hogy mennyi a háztartásukban az egy főre jutó nettó jövedelem. 

A többség (65,1%) 30.000-90.000 Ft közötti összegből gazdálkodik egy hónapban családtagonként, 

15% a 90.000-120.000, míg 6,4% (30 fő) a 120.000 Ft feletti intervallumba jelölte be magát.  

 

 

 
5. ábra: Válaszadók megoszlása egy fıre jutó havi jövedelem szerint 
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A megkérdezettek kétharmada 3-4 fős családban, közel fele társasházban, 36,8% pedig családi 

házban él. A válaszadók közül a legtöbben a keleti városrészben, a belvárosban és Kiskanizsán él. A 

többi városrészből körülbelül egyenlő arányban szerepeltek a mintában a válaszadók. 

Identitásvizsgálat 

Kötődés 

 

A válaszadóknak egy ötös skálán kellett meghatározniuk, hogy mennyire kötődnek Nagykanizsához.  

A kapott értékek átlaga 3,66 (módusz: 4), amely a jelenlegi nagykanizsai gazdasági – társadalmi – 

közéleti helyzet ismeretében meglepően jó értéknek számít. Eszerint a nagykanizsaiak nagyon 

szeretik a városukat, és partnerek a változásokban. 

 

 
6. ábra: Városhoz való kötıdés 

 

Az 1. ábrán látszik, hogy a válaszadók 25,9%-a hármas, 33,12%-a négyes és 27, 39%-a ötös értéket 

adott a kötődése illusztrálására. A helyi lakosok több mint háromnegyede közepesen, vagy annál 

erősebb kötődéssel rendelkezik. 

 

Információszerzés 

 

A városi információforrások elemzéséhez arra kértük a válaszadókat, hogy egy ötös skálán értékeljék 

a felsorolt városi információforrásokat a használat gyakorisága (soha – néha – többször – 

rendszeresen - mindig) szerint. A 7. ábrán látható az egyes információforrások használati 

gyakoriságának átlaga. A 3-nál nagyobb átlagot három információforrás érte el: Zalai Hírlap, Kanizsa 

Rádió és Szuperinfó. A Zalai Hírlap nagykanizsai mutációjában részletesen beszámol a nagykanizsai 

eseményekről, és megyén belül (sőt a Pannon Lapok Társaságán belül is) a lakosság jelentős részét 

eléri. A Kanizsa Rádió tematikus műsorai révén szintén jelentős szerepet játszik a városi közéletben, 

és emellett hallgatottsága is magas. 
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7. ábra: Válaszadók által használt városi információforrások 

 

Az önkormányzati tulajdonú Kanizsa Újság és Kanizsa TV mint információforrás közepesnél rosszabb 

értékelést kaptak, ami alapfunkciójukat tekintve kérdéseket vet fel hatékonyságukkal kapcsolatban. 

Közel azonos értékelést kapott a Nagykanizsai Maraton hirdetési újság (alapfeladata nem a városi 

történések interpretálása), valamint a nem média kategóriába tartozó információforrások, mint a 

rendezvénynaptár, a városi prospektusok és a közterületi hirdetések. Ez utóbbi három 

kommunikációs eszköz viszont elsősorban a városi rendezvények promotálásában játszhat nagyobb 

szerepet. 

 

Az utolsó jól körülhatárolható információforrás–csoportba az online eszközök tartoznak, az értékelés 

szerint nagyon alacsony a használati gyakoriságuk. A nagykar.hu nem a napi hírek, információk 

gyűjtőhelye, ezért a használatának 1,23 értéke nem is meglepetés. A kanizsakultura.hu még egy 

viszonylag új oldalnak tekinthető, de a honlap köztudatba bevezetése mindenképpen kívánatos. A 

nagykanizsa.hu portál 1,64 értéket kapott, amely egy város hivatalos honlapja esetében nagyon 

alacsony értéket jelent. A nemrégiben megújított oldal az előző változatnál már könnyebben 

használható, de szerkesztése és információtartalma további újítást igényel (pl. Eseménynaptár címszó 

alatt 2 esemény található). Javasolható az oldal népszerűsítése a helyi lakosok körében. 

Identitás 

 

Az első identitást felmérő kérdésünkben arra kértük a válaszadókat, hogy soroljanak fel három olyan 

dolgot, amelyre büszkék Nagykanizsán. Tudatosan választottuk a nyitott kérdés megoldást, mert nem 

akartuk irányítani a válaszadók gondolkodását, de a kérdés a tapasztalatok szerint a helyiek 

elgondolkodtatónak, sőt nehéznek tartották ezt a kérdést.  

 

A kapott válaszok hat jól körülhatárolható csoportba sorolhatók, amelyek összefoglalója az 1. 

táblázatban kiolvasható. 
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1. táblázat: A büszkeség tárgyai Nagykanizsán 

 

Az egyes kategóriák halmazokként szerepelnek a táblázatban, valamint az egyes kategóriákban a 

többször megjelenő válaszok, kulcselemek bordó „fülön” szerepelnek dőlt, félkövér szedéssel. Az 503 

válaszadó közül 78 fő (15%) egyáltalán nem válaszolt erre a kérdésre.  

Az egyes kategóriák kulcselemei többször szerepelnek a válaszok között, míg meglepő módon a 

kategóriába tartozó egyéb tényezők csak egy-egy említést kaptak. 

Az általános jellemzők között a rendezettség és a sok zöld terület szerepel többször a válaszok között. 

Egy város megítélésében és az élhetőség megítélésében ezek valóban a legfontosabb tényezők közé 

tartoznak. 
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A Természeti erőforrások kategóriában a Csónakázó-tavat a válaszadók 90%-a említette, mint olyan 

városi elemet, amelyre ő büszke. Érdemes megfontolni, hogy a Csónakázó-tó fejlesztésével ki lehet-e 

alakítani egy olyan városi rekreációs területet, vagy akár turisztikai vonzerőt, amely a városi arculat 

húzóeleme lehetne. A természeti erőforrások tekintetében a nagy múltú Sétakert csupán két említést 

kapott, ennek ellenére ez a terület lehet a zöldterületek között a másik kulcstényező, amennyiben 

helyreállításával sikerül funkciót találni neki. Meglepő, hogy az utóbbi időben történt 

kezdeményezések és az erről szóló híradások sem tették városi alapértékké. 

 

Az Építészeti értékek kategóriában kaptuk a legtöbb típusú választ, a táblázatban a leggyakrabban 

említett értékeket szerepeltetjük. A legtöbb említést messze a városi templomok, valamint a Nagy-

Magyarország emlékmű kapta.  

 

Rendezvények kategóriában a válaszadók majd mindegyike említi a Bor és Dödöllefesztivált, amely a 

város húzórendezvényének számít. Meglepő, hogy a több évtizedes múlttal rendelkező Jazzfesztivál 

csak egyetlen említést kapott, ebből arra következtetünk, hogy a városi köztudatba nem sikerült 

megfelelően pozícionálni a rendezvényt (ráadásul kettő is van Nagykanizsán). Meg kell fontolni, hogy 

milyen eszközökkel és technikákkal lehet a városiakhoz közelebb hozni a jazzt, és az erre épülő 

nemzetközi fesztiválokat. 

 

Intézmények kategóriában az iskolák az abszolút győztesek, ezek közül is kiemelkedő a Pannon 

Egyetem Nagykanizsai Kampuszának és a Batthyányi Lajos Gimnáziumnak az említése. Az 

„iskolaváros” jelző használata a város oktatási palettáját tekintve mindenképpen indokolt, és talán 

ezek fejlesztése, támogatása hozhat komolyabb pozitívumokat a város külső és belső megítélésében. 

A játszóterek azért kerültek ebbe a kategóriába, mivel ezek száma és állapota meghatározó a 

kisgyermekes családok számára, akiknek ezek a terek fontos közösségi helyszínek is. 

 

A Szolgáltatások tekintetében a bevásárlási lehetőségek megítélése nagyon pozitív, valamint az 

éttermek kaptak még jó értékelést.  
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A nagykanizsaiak tulajdonságai 
 

A következőkben a nagykanizsaiak tulajdonságaira kérdeztünk rá, és a megkérdezettek egy ötös 

skálán értékelték, hogy mennyire tartják jellemzőnek az egyes jellemzőket a város lakosságára 

általában. 

A 8. ábrán követhető, hogy az egyes tulajdonságokra adott „osztályzatok” milyen átlagot jelentenek.  

 

 
8. ábra: Vélemény a nagykanizsaiak tulajdonságairól 

 

A legmagasabb átlagot a vendégszerető (3,46), a barátságos (3,32) és a nyitott (3,1) tulajdonságok 

érték el. A megkérdezés alatt tapasztalt fásultságot és elkeseredettséget figyelembe véve meglepő 

eredménynek számít, hogy a vidám (3,05) és a magabiztos (3,03) is jó közepes értéket kaptak.  

A legalacsonyabb értéket a kreativitás (2,38) kapta, amely kissé ellentmond a köztudatban élő „a 

kanizsaiak mindig kitalálnak valamit” képnek. Ugyanakkor érdemes végiggondolni, hogy milyen 

lehetőségek vannak a közösségi kreativitás fejlesztésére, hiszen a városok közötti versenyben való 

helytálláshoz és a saját, jól pozícionálható arculat kialakításához az egész városra szükség van. 
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Motivációk 

 

A következőkben azokra a motivációkra voltunk kíváncsiak, amelyek miatt a válaszadók véleménye 

szerint a látogatók (üzletemberek, turisták, a környéken élők) a városba érkeznek. 

A legalább hármas átlagot elérő motivációk a következők: 

� Bevásárlás – 3,73 

� Tanulás – 3,67 

� Rokonlátogatás – 3,64 

� Hivatalos ügyek – 3,54 

� Munka – 3,18 

� Egészségügyi kezelések – 3,16 

� Szabadtéri programok – 3,14 

� Üzlet – 3,04 

 

 
9. ábra: Vélemény a látogatók motivációjáról 

 

A bevásárlási lehetőségek és az oktatás által elért dobogós helyezések azért fontosak, mert ez 

megfelel a Nagykanizsán élő „kereskedőváros” és „iskolaváros” képnek. Érdemesnek tartjuk a 

minőségi fejlesztéseket ezeken a területeken, de nagyon fontosnak véljük, hogy specializáció nélkül 

nem adnak egyedi karaktert a városi arculathoz. 

A második hármas csoportba tartozó elemek egy megyei jogú város és térségi központ funkcióit 

foglalja magában. Így a hivatalos ügyek, egészségügyi kezelések és a munkahely azok a klasszikus 

szolgáltatások, amelyeket a város nyújthat. Kiemelkedőnek tartjuk még a szabadtéri programok által 
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elért 3,14-es értéket, mivel azt sejteti, hogy a helyi lakosok tudatában ezek fontos, és a város életét, 

valamint az arculatát is meghatározó tényezők. Már a büszkeség tárgya kérdésnél is kiemelkedő volt 

a Bor és Dödölle Fesztivál említése, így érdemes további rendezvények, fesztiválok meghonosításán 

gondolkodni, de ezen belül is fontos egy csak Nagykanizsára jellemző, az arculatot karakteresen 

meghatározó húzórendezvény alapjainak a lerakása. A hármas alatti átlagot elérő tényezők (épületek, 

koncertek, színház, szórakozás, pihenés, sport, könyvtár) nem okoztak meglepetést, hiszen 

Nagykanizsán nem találunk olyan vonzerőt, amely a turisták érdeklődésére nagy tömegben számot 

tarthatna, a kulturális szolgáltatások pedig elsősorban a helyieknek szólnak. 

Szolgáltatások 

 

A következőkben a városi szolgáltatások helyiek általi igénybevételét vizsgáljuk meg. Meglepve 

észleltük, hogy az igénybevétel rendkívül alacsony értéket mutat mindegyik szolgáltatás esetében.  

Ha ezen szolgáltatásokkal való elégedettséget elemezzük, akkor az összességében rendkívül rossz 

képben azt látjuk, hogy a rekreációs és kulturális szolgáltatások kapták a legjobb értékelést. 

Ugyanakkor a városi szolgáltatások, mint hivatali ügyintézés (1,28), egészségügyi kezelések (1,54), 

munkalehetőségek (1,53) nagyon rossz értékelést kaptak. Vélhetően ezekben a számokban a saját 

várost, a saját szolgáltatásokat hagyományosan leértékelő attitűd is benne van, valamint ezen 

szolgáltatásoknak a mai magyar társadalomban eleve rossz az imázsa. Ezen a szolgáltatási minőség és 

a kommunikációs tevékenység javításával látványos javulást lehetne elérni. 

 

 
10. ábra: Vélemény a helyi szolgáltatások igénybevételérıl 
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Rendezvények 

 

A következő kérdéssel az volt a célunk, hogy felmérjük a nagykanizsai rendezvények ismertségét, a 

részvételi arányokat, valamint a rendezvényekkel való elégedettséget. 

A kulturális rendezvények tekintetében nagyon alacsony volt a válaszadási arány, 425 (83%) fő 

egyáltalán nem válaszolt erre a kérdésre. A kérdést megválaszolók többsége színházi előadásokat 

(22%) említett (nevesítve a Nyári Színházat, de a többi esetben csak általánosan említve), a koncertek 

(Orff, Nagykanizsai Fúvósok, Mészáros Ádám Zsolt) szerepeltek a második helyen 9,75%-kal, a 

kiállításokat a válaszadók 4%-a említette, a Népművészetek Napja és az Ünnepi Könyvhét 

rendezvényei értek el 3-3%-os említést. A többi rendezvény csupán néhány említést kapott, ami 

felhívja a figyelmet arra, hogy ezen rendezvények városon belüli ismertsége és imázsa nagyon 

alacsony. 

 

 

 
11. ábra: Említett kulturális rendezvények 

 

A rendezvényeket a tetszés alapján a válaszadók értékelték, ennek az átlaga a kulturális 

rendezvények esetében 3,4. 

 

Tudományos rendezvények 

 

A tudományos rendezvények esetében is nagyon alacsony volt az említési arány, 430 fő (85%) 

egyáltalán nem válaszolt a kérdésre. A kérdést megválaszolók közül a legtöbben (32 fő) a Pannon 

Tudományos Napot említették. A Szabadegyetemet 4 fő, a megújuló energiával foglalkozó 

konferenciát 2 fő, míg nem nevesített továbbképzéseket szintén 2 fő írt be. Az összes említett 

tudományos rendezvényt mutatja a 12. ábra. 
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12. ábra: Említett tudományos rendezvények 

 

Az említett rendezvények 4,6-os tetszési átlaga viszont nagyon jónak mondható. Bár alacsony a 

részvételi arány a tudományos jellegű rendezvényeken, de a magas tetszési átlag miatt érdemes ezen 

rendezvények folytatása, támogatása, hiszen az ilyen típusú rendezvények – főleg, amelyek 

konkrétan illeszkednek a városi imázsba – jelentősen javítják a város megítélését. 

 

Politikai rendezvények 

 

A politikai rendezvények említése nagyon alacsony (10 fő). Egy említés volt a Szegfű bálra, öt fő 

említett Fideszes rendezvényeket (pl. Nagygyűlés, Schmidt Pál előadása), egy fő vett részt a Magyar 

Gárda felvonulásán, hárman pedig a választásokat is politikai rendezvényeknek tekintették. 

 

Sportrendezvények 

 

A válaszadók közel fele nem jelölt be sportrendezvényt, az említett rendezvények sportágankénti 

bontásban a 12. ábrán követhetők nyomon. A leggyakoribb, 24%-os említést a foci kapta, igaz, hogy 

ebben a kispályás és a MÁV NTE meccsek összevonva szerepelnek. A válaszadók 15-15%-a látogatott 

ki a lovas rendezvényekre és kosárlabda meccsekre. Az egyik legnépszerűbb, tömegsport jellegű 

rendezvény, a Vasember Kupa szintén magas arányt (13%-ot) ért el. A vízilabda és kézilabda 

meccseken és gálákon a válaszadók 9-9%-a vett részt.  
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13. ábra: Említett sportrendezvények 
 

A sportágak közül a válaszok szerint a városban nagyon népszerűek a labdajátékok, a focin kívül a 

kosárlabda, a vízilabda és a kézilabda, amely arra enged következtetni, hogy a nagyon lelkes csapatok 

vonzzák a nézőket, és egyfajta összetartozás érzést biztosítanak, amely kiemelkedő szerepet játszik a 

lokálpatriotizmus kialakulásában és erősítésében. Ebből a szempontból megfontolandó az 

eredményes sportcsapatok kiemelt támogatása. A sportrendezvények átlagos tetszése 3,2 értéket 

kapott. 

 

Szabadidős rendezvények 

 

A szabadidős rendezvényeken való részvétel a legmagasabb, ezek közül is kiemelkedik a Bor és 

Dödölle fesztivál 50%-os említése. Ez a rendezvény a büszkesége tárgyai között is az elsők között 

szerepelt, így megállapítható, hogy a nagykanizsaiak identitásának egy meghatározó eleme, annak 

ellenére, hogy egy viszonylag fiatal rendezvény. 

A Bor és Dödölle fesztiválnál nagyobb múlttal rendelkező Város Napján a válaszadók 245-a vett részt, 

ami még mindig szép eredmény, ennek ellenére javasolható a rendezvény megújulása. 

A Sárkányok Hátán rendezvény 7%-os említése azért különösen nagy eredmény, mivel 2009-ben 

először került megrendezésre. Az esemény szervezője a Pannonhát Turisztikai Egyesület, amelynek 

lelkesedése és profizmusa szép emlékeket adott a városlakóknak. Szintén az ő segítségükkel került 

megrendezésre a Zala megye vadászati évadnyitó, ennek 3%-os volt az említése. Az augusztus 20-i 

rendezvényeket és a különböző rock koncerteket 4-4% említette, amely mutatja, hogy az augusztus 

20. és néhány, már hagyományos rock rendezvény (pl. Csóstock fesztivál) beépültek a városi 

rendezvénynaptárba. 

A 14. ábra szemléletesen ábrázolja a legfontosabb rendezvényeket és a részvételi arányokat. 
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14. ábra: Említett szabadidıs rendezvények 
 

Az egyéb kategóriába azok a rendezvények kerültek, amelyeket kevesen említettek (pl. autómentes 

nap, Gólyalábas Világjátékok, Históriás Napok, Fánkfesztivál, Sörivó Kupa). A szabadidős 

rendezvények tetszési átlaga is nagyon szép érték: 4,1. 

 

Élhető város 
 

Végezetül két nyitott kérdésre kerestük a választ, azaz a válaszadó mitől érezné jobban magát 

Nagykanizsán, illetve véleménye szerint mivel lehetne javítani a város imázsán. 

 

Közérzet 

Nem meglepő, hogy a személyes elégedettséget elsősorban több és jobban fizető munkahelyek 

okoznának a válaszadóknak (25,12%-os említés). A dobogós helyeken megtaláljuk még a több és 

változatosabb rendezvényeket (16,53 %), valamint a bővülő szórakozási lehetőségeket (11,83%). 

Mindhárom esetben fontos megemlíteni, hogy a fiatalok kiemelése sok esetben előfordult, azaz a 

válaszadók szerint a fiatalok helyben tartása sürgős és alapvető feladat. Többször előfordult az 

idősebb generáció számára szervezett rendezvények fontossága is. 

 

A válaszok 7,62%-a vonatkozik a közélet megújítására; ez egy összefoglaló kategória, tartalmazza a 

nyugodt, kiegyensúlyozott vezetést, a képviselőtestület újraválasztását, valamint a városi vezetők 

összefogását. 

 

Fontosnak tartják még a válaszadók saját elégedettségük érdekében a városi közlekedés megújítását 

(helyi járatok összehangolása, jelzőlámpák működése, kerékpárutak építése, elkerülő út építése), 

parkok, játszóterek felújítását, a tisztább várost, a sportrendezvények és a hozzájuk kapcsolódó 

infrastruktúra fejlesztését, valamint a belváros rehabilitációját. 
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Az összesen 617 említés (több elemet is írhattak a válaszadók) százalékos megoszlását mutatja a 14. 

ábra. 

 

 
15. ábra: Mitıl érezné jobban magát a városban? 

 

Városimázs 
 
A városi imázs javítására javasolt eszközök és lehetőségek több esetben átfedést mutatnak az 

előzőekben felvázoltakkal. 

 

Az első helyet újfent a munkahelyteremtés érte el, az összes említés (399) 20,55%-val. A válaszadók 

másodsorban a képviselőtestület megújulását javasolják, az említések 18,3%-val. A képviselőtestület 

megújulása alatt a válaszadók véleménye megoszlik, mert vannak, akik a testület feloszlatását várják, 

és vannak, akik inkább a megbékélést, az összefogást preferálnák. 

A több és változatosabb program említése (14,29%) a megkérdezettek szerint fontos eleme a pozitív 

imázs kialakításának. 

 

Meg kell említenem a negyedik helyen szereplő városmarketinget, amely 6,27%-os említésével 

megfontolandó feladatokat vázol fel a városvezetők számára (város és rendezvényeinek, értékeinek 

propagálása). 
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16. ábra: A városi imázs javításának eszközei 

 

A városi imázs javulását várják az emberek a belváros rehabilitációjától, parkok és játszóterek, utak és 

járdák, épületek felújításától, a városi közlekedés újraszervezésétől, a felelős helyi közösségektől, 

valamint a több sportrendezvénytől és a Csónakázó-tó körüli rekreációs terület hasznosításától. 

Következtetések és javaslatok 
 

Összességében elmondható, hogy a nagykanizsaiak városhoz való kötődése a gazdasági válság és a 

helyi közéleti viszonyok ellenére is rendkívül erős (3,66-os átlagérték egy ötös skálán), amely fontos, 

megbecsülendő érték. 

A megkérdezettek több mint 50 elemet soroltak fel, amelyre büszkék a városukban, ez viszont azt 

jelenti, hogy nincsen 2-3 olyan jellegzetessége a városnak, amely meghatározhatná az arculatát.  

Az erős, pozitív imázs kialakításához több tényező is hozzájárulhat, klasszikus elemek a rendezvények, 

jellegzetes épületek, sport és/vagy művészeti együttesek. 

 

A rendezvények, ezen belül is a Bor és Dödölle fesztivál gyakori említése jelzi, hogy ezek fontos 

identitás meghatározó elemek, ugyanakkor a jelenlegi rendezvénykínálat csak a belső arculat 

meghatározásában játszik szerepet, a nem nagykanizsaiak számára még nem jelentenek erős 

vonzerőt. Ezért javasoljuk, hogy kerüljön kidolgozásra egy olyan rendezvény, amely nemzetközi 

szinten is egyedi, mégis városi hagyományokon alapul, a városi legendárium része. 

Elképzelhető az arculat olyan irányba történő fejlesztése is, amely átfogóan határozza meg a város 

belső és külső képét a munkahelyektől kezdve az oktatáson és városképen keresztül a 

rendezvényekig (pl. Gleisdorf). 
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A városi arculatot meghatározó mértékben kifejező épület, alkotás hiányában célszerű megfontolni 

egy új attrakció kialakítását, leggyorsabb eredményre egy turisztikai vonzerő létrehozása vezethet. 

Nemzetközi szinten is elismert sportcsapatok és művészeti együttesek nem csak a helyi identitást és 

büszkeséget növelik, hanem a város ismertségét is. 

Kiindulási pontként felhasználható a „kereskedőváros” és „iskolaváros” kép is, de ezek általánosan 

magas színvonalának biztosítása mellett szükség van az egyediségre, specializációra is. 

Nem lehet figyelmen kívül hagyni a helyiek elégedettségét a város imázsát javító válaszok mellett 

sem. Ezek teljes mértékben összhangban vannak a korábbi kérdésekre adott válaszokkal.  

 

Ezek alapján megállapítható, hogy a legfontosabb feladat a munkahelyteremtés, a kiszámítható 

megélhetés biztosítása. Emellett a városi életszínvonalat meghatározó színvonalas kulturális és 

szabadidős rendezvények, illetve szórakozási lehetőségek biztosítása is javít az arculaton.  

Az életminőséget befolyásoló elemek fejlesztése nagymértékben hozzájárul a helyiek és a látogatók 

elégedettségéhez, úgymint utak és járdák, zöldterületek, közösségi terek, valamint a belváros 

felújítása. 

A megkérdezettek válaszaiból egyértelműen kitűnik, hogy fontosnak tartják a helyi közélet 

megújítását mind a helyi lakosok, mind a helyi politikai és gazdasági elit tekintetében. 
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Nagykanizsa, a zöld város - Egy arculat az élhető jövőért 

 

Nagykanizsa arculatának meghatározásánál fő 

szempont volt az egyediség, a megvalósíthatóság és a 

fenntarthatóság, illetve, hogy „legyen köze” a városhoz. 

A felvetett és számba jöhető lehetőségek közül hosszas 

és alapos mérlegelés után született meg a döntés a 

„Zöld város” mellett. Miért legyen Nagykanizsa a zöld 

város? Erre a kérdésre mottóként a „Think global, act 

local”, azaz gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan a 

legtalálóbb. 

Világtendenciák 
 

Bár élesen nem lehet elhatárolni a területeket és azok összefüggéseiről is külön tanulmány 

készíthető, mégis életünk három hagyományos és jelentős területén is olyan globális, saját életünkre 

is kiható tendenciák mutatkoznak, melyeket külön is meg kell említeni.  

Környezeti okok 

• Klímaváltozás: ma már szinte nem múlhat el úgy gazdasági, politikai fórum, hogy ne kerüljön 

szóba a klímaváltozás kérdése. Mára mindeknek egyértelmű, hogy az éghajlatváltozás okozta 

társadalmi, szociális és gazdasági problémákkal, kihívásokkal foglalkozni kell. A különböző 

egyezményekben, megállapodásokban rögzített mutatók eléréséért helyi szinten (is) kell tenni.  

• Levegőszennyezés: szorosan összefügg a klímaváltozás kérdésével, de külön is foglalkozni kell 

vele. Hiszen míg a klímaváltozásnak közvetlen egészségkárosító hatása nincs, addig a 

levegőszennyezés komoly légzőszervi és azon keresztül számos más megbetegedést okozhat. 

Azért sem elhanyagolható nézőpontunkból a kérdés, mert egy részről leginkább, 

legközvetlenebbül a városi embert érinti. Másrészről legjobban mérhető, indikátorként 

használható tényező. 

• Hulladékproblémák: a világ egyik legégetőbb problémája. Már a legalapvetőbb kérdése, a „hova 

rakjuk” is számos gondot vet fel. Az erre adott válaszok és lehetőségek pedig jelentős részben 

környezetszennyezéshez vezetnek. Megoldást csak a fenntartható hulladékgazdálkodás 

jelenthet, ahol a szemetet szelektíven gyűjtik, majd a lehető legnagyobb mértékben 

újrahasznosítják. Szerencsésebb helyeken már felfedezték az ebben rejlő üzleti, gazdasági 

lehetőségeket. 

• Talajvédelem: Városi szemszögből talán nehéz átérezni a talaj védelmét, de ahogy a természeti-

környezeti rendszerekre jellemző az egymáshoz való kapcsolódás, kölcsönhatás, úgy a 

talajvédelem is (sok egyéb terület mellett) kapcsolódik mind a klímakérdéshez, mind pedig a 

hulladékkezeléshez. Csak példaként említve az időjárási viszonyok és jelenségek megváltozása, 

pl. az özönvízszerű esőzések, jelentős talajerózióhoz vezethet. Ez befolyásolhatja a városlakók 

ellátottságát, megközelíthetőségét, stb. A nem megfelelő hulladékkezelés pedig talaj- és 

vízszennyezést okozhat, ami egyenes úton generálja a különböző egészségkárosodásokat. 
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Gazdasági okok 

Válságkezelés: Green New Deal 

Ha ma valaki új irányt, új arculatot keres, akkor megkerülhetetlen tény a gazdasági világválság, az 

abból való kiútkeresés. A világ fejlettebb, gyorsabb reagálású részén elismerték, hogy a hitelválság 

maga is a fenntarthatatlan gazdaságpolitika eredménye, és éppen emiatt nem érdemes visszatérni a 

régi pályára. Új szemlélet kell, amely már tartalmazza az energiaellátás hosszú távú stabilitását és a 

klímaváltozás tragikus következményeinek megelőzését. A három válság (pénzügyi, gazdasági és 

környezeti) szorosan összefügg, egymás nélkül nem lehet őket érdemben kezelni 

New Economics Foundation összeállított egy jelentést, ami mindhárom válságot egyszerre kezelő 

programot ajánl, mely Green new deal-ként kezd a köztudatba kerülni. Főbb gondolatai: 

 

Zöld munkahelyteremtés 

A zöld technológiákra való radikális mértékű átállás nem csak klíma és energiaügyben volna hasznos, 

hanem rengeteg új munkahely keletkezne, ami az extrém munkanélküliségi mutatókat gyorsan 

helyrehozhatná. Ráadásul ez nem csak átmeneti megoldás lenne, mivel a zöld energiahálózatok sok-

központú, decentralizált felépítésűek, ezért hosszútávon is sok munkahelyet adnak. 

 

Új adórendszer 

Adóztassuk sokkal keményebben a környezetszennyező tevékenységeket és kedvezzünk a szelíd 

technológiáknak. Ezzel megint a fejlesztés irányába tereljük a gazdaságot, ami növeli a kereskedelmi 

forgalmat és munkahelyeket is teremt, ráadásul egy újabb komoly lépés a környezetbarát világrend 

felé. Ne legyenek adóparadicsomok, és a nagy cégek abban az országban adózzanak a profitjukkal 

arányosan, ahol a termék készül, így nem lehetne gazdaságilag kizsigerelni az olcsó munkaerő miatt 

vonzó szegény országokat. 

 

Fegyelmezettebb pénzpiacot 

A bankokat kötelezni kell, hogy biztonságosabb üzleteket kössenek. A világon számos bankot 

államosítottak az elmúlt hónapokban, ez kiváló lehetőség arra, hogy ésszerűsítsük a kereskedést.  

 

Nyugdíjrendszer 

A nyugdíj és biztosítási rendszer sok helyen megingott. A fenti folyamatoknak hála, újra lehet építeni 

őket, nem hagyhatjuk földönfutónak azokat, akik elvesztették a megtakarításukat. A szociális 

érzékenység is része a válságkezelésnek. 

 

Energiahatékonyság 

A háztartásokban növelni kell az energiahatékonyságot, és a megújuló energiák használatát, nem 

csak azért mert környezetbarát, hanem mert olcsóbb is a fenntartása, és az egyre fogyó fosszilis 

energiahordozók árai egyre fokozódni fognak. Muszáj volna időben kihátrálni ebből a helyzetből. 

 

Energiaforrások kezelése 

A válság a fent említett három területen kívül rámutatott az energiaforrások problémájára is. Azon 

kívül, hogy a fosszilis energiahordozóink végesek, a világ országainak nagy része függőségébe így 

kiszolgáltatott helyzetbe kerül az ezen forrásokat birtoklóknak. Cél lenne, hogy az üzleti érdekeken 

kívül a környezetvédelem és a racionalitás is megtalálja a helyét az átalakulásban. 
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Társadalmi okok 
A zöld szemléletre való áttérést egyre fokozottabban a társadalmi nyomás generálja: 

• Küzdelem az élhető városi környezetért: a föld lakossága hihetetlen mértékben elvárosiasodott. 

A mezőgazdaságból megélni képtelen népesség a városba áramlik, bár jelentős a „kiköltözők” 

száma is, azok nagy része továbbra is a városokhoz kötődik. A városok fenntarthatóságának 

alapfeltétele lesz az életminőség javítása, az élhető városok kialakítása. Csökkenteni kell a 

levegő- és zajszennyezést, meg kell oldani a hulladékkezelést, növelni kell a zöld területek 

nagyságát.  

• Társadalmi szerepvállalás fontosságának növekedése: az élhető környezetért való törekvéssel 

párhuzamosan a világ fejlettebb részén felismerték a vállalatok, cégek az ebben rejlő 

lehetőségeket és kölcsönös érdekeket. Kezdetben csak anyagilag támogatták a környezet- és 

természetvédelmi szervezeteket, mozgalmakat, civileket, majd egyesek elkezdték a saját arcukat 

is „zöldre festeni” és a piacszerzés mellett és érdekében példát mutatni, szemléletet formálni. 

A város adottságai 
 

Nagykanizsa természetesen nem húzhatja ki magát a világtendenciák hatása alól. De a zöld arculat 

melletti döntést erősíti, hogy a város adottságai is errefele predesztinálják. 

Természeti adottságok  

• Zala megye az ország legerdősültebb megyéje, ezen belül pedig a város térsége is nagyon jó 

mutatókkal rendelkezik. 

• A város és térsége védett természeti területekben, értékekben gazdag. Jelenlegi és valószínűleg 

hosszabb távon is turisztikai vonzerejét, arculatát ez a tény határozza meg. 

• A városban kiemelkedő a zöld területek, parkok, terek aránya, a városközpont arculatát 

meghatározzák – Csónakázó-tó, Sétakert, Eötvös tér, Deák tér, Erzsébet tér… Az unió által 

alapított zöld város díj fontos szempontja, de általában is egy élhető város kritériuma a zöld 

területek nagy aránya. 

• A város alatt található geotermikus potenciál egyelőre kihasználatlan: ez a környezetbarát 

energiagazdálkodás mellet számos gazdasági lehetőséget is rejt magában. 

Gazdasági adottságai 

• Olajipari múlt, tapasztalat: ahogy az olajipari kutatások derítettek fényt a város alatt rejlő 

geotermikus potenciálra, úgy ennek kiaknázásában is segítség lehet az a szaktudás és szakmai 

háttér, amivel a város rendelkezik 

• Sikeres cégek, amik a környezethez köthetők: faipari klaszter központja a város. A nagy 

bútorgyár helyét számos kisebb-nagyobb, de akár világhírű bútorgyár, faipari cég vette át.  

• Sikeres cégek, melyek a környezetvédelemhez köthetők: Pannonpellet, Hidrofilt, Nuova Energia 

Társadalmi adottságai 

• Klímaszövetség: Nagykanizsa az első magyar város volt, mely csatlakozott ehhez a nemzetközi 

szervezethez. Célja: szövetség az éghajlat védelmét tűzte zászlajára, s többek között azt szeretné 

elérni, hogy a világon kibocsátott szén-dioxid mennyiségét a felére csökkentsék, s ezáltal az 

üvegházhatás is mérséklődhet. A tag önkormányzatok, köztük pl. Bécs a klímavédelmet az 

energiafelhasználás hatékonyságának a növelésével, a kibocsátott üvegházhatású gázok 
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mennyiségének a csökkentésével, valamint az éghajlatvédelem szabályainak a mindennapokban 

történő alkalmazásával igyekeznek megvalósítani. 

• Természet- és környezetvédő civil szervezetek, fafaragók: Városunkban kiemelkedően sok a 

működő civil szervezet. Többnek fő vagy melléktevékenysége a környezetünk védelme, tradíciók 

ápolás. Mindemellett köztudott, hogy a civil szerveződéseket általában könnyű és hatékony a 

’Zöld cél’ érdekében mozgósítani, hiszen szervezetük léte is (általában) az önzetlen 

tettrekészségen alapul. Külön meg kell említeni a városban élő fafaragó tradíciókat, 

közösségeket, fontos szerepet kaphatnak az élhető városkép kialakításában.  

• Oktatási, képzési háttér adta lehetőség: városunk évtizedeken keresztül az olajipari képzés 

regionális központja volt. Ezt a pozíciót ugyan elvesztettük, de bizonyos fokok tovább élnek a 

hagyományok és nyitás történt az új, a jövő fele is. (megújuló energia szakképzés)  

• Ezen kívül a nagyszámú oktatási intézmény biztosítani tudja a szellemi hátteret, a 

tudatformálást. Már van zöld óvoda a városban. 

• Már eddig is a megyében egyedülállóan sok környezetvédelmi mozgalomhoz, akciókhoz 

csatlakozott Nagykanizsa vagy oktatási intézményei. Autómentes nap, Víz világnapja, Föld napja, 

Állatok napja, hulladékgyűjtési akciók, stb. 

• (a város egyszer már szerepelt a híradásokban, mint zöld különlegesség: a zöld sört is itt találta ki 

egy vendéglátós…) 

 

A „zöld város arculat” ellenérveként talán az róható fel, hogy a keresett kritériumok közül az 

egyediségnek nem tesz eleget, hiszen léptem-nyomon találkozhatunk valamiféle környezetvédelmi 

akcióval. Az arculat kivitelezhetőségének, fenntarthatóságának és elfogadottságának erejét viszont 

épp ez a tényező adja. Ugyanakkor város, település arculatként, nyíltan meghirdetve még nem tűzte 

zászlajára. Viszont ez bármikor bekövetkezhet. Európában és a világon számos városban megy végbe 

ilyen irányú paradigmaváltás. Jelentősen bővítik a kerékpárút-hálózatot, megújuló energiára alapozva 

önellátó települést hoznak létre, tömegközlekedést környezetbaráttá és favorizálttá teszik, stb. Tehát 

nincs sok idő a latolgatásra. Ahogy sikerült Magyarországon elsőnek csatlakozni a Klímaszövetséghez, 

úgy még sikerülhet elsőként arculatként definiálni magunkat zöld városként. 

 

A zöld arculat előnye bármi más alternatívával szemben: 

• Elkerülhetetlen. Ha nem is vállaljuk fel arculatnak, a tartalmát előbb-utóbb végre kell hajtani 

a globális tendenciák miatt. 

• Az élet minden területére kivetíthető 

• A lakosság minden rétegét érinti a hatása 

• Minden korosztály aktivizálható, mindenki sajátjának tudja érezni 

• Jól és mindenkor kommunikálható 

• Nem megosztó. Még ha valaki nem is ért vele egyet, nem adhat hangot véleményének. Ki 

hangoztatná, hogy ne védjük, hanem romboljuk, szennyezzük környezetünket, életterünket, 

teremtsünk egy élhetetlen várost? 

• Egyetlen olyan arculat, melynek kialakításához, fenntartásához könnyen lehet akár Uniós 

támogatást is szerezni. 

 

A zöld város arculat kialakítását, annak tartalmi hátterének megalapozását már rövid távon el lehet 

és el kell kezdeni. A környezetbarát gondolkodás, a fenntartható fejlődést szem előtt tartó 
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fejlesztések magukkal hozzák a lakosok életminőségének javulását. Tehát a zöld arculat kialakításával 

megteremtünk egy, az utóbbi években felkapott és gyakran emlegetett szóval élve, élhető várost. 

„Élhető város” kialakítása 
 

Ahogy nem létezhet egy országban prosperáló idegenforgalom belföldi turizmus nélkül, úgy nem 

lehet egy várost sem „eladni”, versenyképessé tenni a befektetők, a turisták számára, ha annak lakói 

nem érzik magukénak, nem találják lakhelyüket szépnek, vonzónak, értékesnek és így 

értékesíthetőnek. Ezért nagyon fontos a zöld arculatot átfogóan, több szinten és az alapoktól 

indulóan értelmezni. Ehhez a következőket lépések szükségesek: 

Rövid távon (1-2 év): 

• Könnyen, gyorsan és alacsony költségekkel megoldható a virágosítás. Különös figyelmet kell 

fordítani a belváros fő utcáira, tereire ill. a város bevezető útjainál, körforgalmaknál. Ezek 

éjszakai hangulatos megvilágítása különleges hangulatot kölcsönözne a nyáresti sétálásoknak. 

Célszerű egy virágot választani a város virágának (pl. árvácska a „Sáska” hagyományokra építve), 

mely szezonjában dominál a városképben.  

• megfelelő számú (a jelenleginél sűrűbben elhelyezett), környezetbe és arculatba illő utcai 

szemétgyűjtők elhelyezése. Ideális lenne, ha ezek is szelektívek lennének biohulladék és egyéb 

szerint. 

• Sok a sivár utca a városban, ezért szükséges fák ültetése, újraültetése. Ezt véghez lehet vinni egy 

„Ültess magadért egy fát” mozgalom keretében, ahol az elültetett fákat kis névtáblával lehet 

ellátni. A fáról az ültető, az egységes névtábláról a város (szponzor útján) gondoskodik. 

• A város és lakóinak hangulatát, életszínvonalát, gazdasági helyzetét hűen tükrözik az üzletek 

kirakatai. Ezért szükséges egy kirakat-rendezési és üzletnyitási szabályzat kidolgozása. 

(rendezetlen, elhanyagolt kirakatok, szankcionálása, kiadatlan üzletek kirakatainak egységes –

virágos, városképes- poszterezése. Erre akár az iparűzési adóból, IFA-ból alap létrehozása) 

• A kirakatrendezési szabályzathoz csatlakoztatható idővel egy egységes „cégér”-rendszer. 

• Egységes turisztikai és információs táblarendszer iránti igény évek óta fennáll. Ezt a hiányt 

mielőbb pótolni kell. A hozzáadott esztétikai, „vendégbaráti” érzés többszöröse a költségének. 

Helyi fafaragókra itt is lehet támaszkodni.  

• Globális tendenciákhoz igazodva nélkülözhetetlen a kerékpárutak fejlesztése, kerékpártárolók 

kialakítása, térfigyelővel. Levegő- és zajszennyezési értékek csökkentéséhez propagálni kell helyi 

szinten is a kerékpáros közlekedést. A szemlélet és életmód kialakításával sokkal könnyebben 

tolerálhatók a rendezvények kiváltotta útlezárások és a sétálóutca kialakítása miatt bekövetkező 

forgalomszabályozás. 

• Csónakázó-tó fejlesztése domináló lakossági igény. A város nem engedheti meg tovább 

magának, hogy egy ilyen területet szinte parlagon hagyjon heverni. Komplex turisztikai 

fejlesztésére, mely akár húzóeleme lehet az arculatnak, meg kell találni a forrást.  

• Városi komposztáló létrehozása: A szelektíven gyűjtött biohulladékot egy városi nagy 

komposztálóba összegyűjtve, „érlelve”, környezetbarát módon és gazdaságosan lehet 

gondoskodni a zöld területek trágyázásáról.  

 

o Intézményi háttérhez: 
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� Racionalizált papírhasználat: ma már rendelkezésre állnak olyan informatikai eszközök, 

melyek biztonságosan garantálják az adminisztrációs feladatokat. Hiába érkeznek e-mail-

en a levelek, ha azokat 3 példányban kerülnek nyomtatásba, iktatásba. Itt nemcsak 

papíron, de nyomtatópatronokon is jelentős megtakarítás érhető el. Másik eddig 

általában kihasználatlan és figyelmen kívül hagyott alaptézis: a papírnak két oldala van. 

� Szelektív hulladékgyűjtés: az intézményekben mind a dolgozók, mind pedig a látogatók 

számára lehetővé és kötelezővé kell tenni minimálisan a papír, üveg és szerves hulladék 

szelektálását 

Középtávon (3-7 év) 

• attraktív szökőkutak, ivókutak elhelyezése, éjszakai fényjátékkal 

• a természetet, a megújuló energiákat szimbolizáló szobor, alkotás készíttetése pályázat útján 

• Tematikus játszóterek (Föld, víz, levegő, növényvilág, állatvilág..) kialakítása, átalakítása 

• ’56-os Emlékkert „rehabilitálása”. Szökőkút, színpad, pétanque pálya, sakktábla kialakítása, 

• Sétakert újraélesztése, mint interaktív tér: kávézó, játszótér, színpad kialakítása, 

rendezvényekkel megtöltése (Majális).  

• Eötvös tér a város legszebb parkja lehetne, sétakerti érzéssel. A rekonstrukciója 

elengedhetetlen, talán jobban, mint a Sétakerté, hiszen „látható” helyen, a város szívében van. 

Több funkciót is lehet neki találni: szökőkúttal tarkított, játszótér és játszó tér, (sakk, pétanque), 

vagy a város híres szülöttei, polgárai emlékparkja szobrokkal, szökőkutakkal, padokkal.  

• Belváros régi épületeinek felújítása elkezdődött, folytatása szükséges. A Fő út építészeti 

öröksége, utcaképe turisztikai vonzerő is lehetne.  

• Volt piac rendezése 

Szellemi, intézményi, gazdasági háttér  
 

Az élhető város megteremtése mellett jelentős energiát kell fordítani a fenntarthatóságban 

gyökerező szellemi, intézményi és gazdasági háttér megalapozására. A zöld arculatot magáénak kell 

érezni az egész városnak, ezt kell sugároznia az intézményeknek, a gazdasági és nem utolsó sorban a 

politikai döntéseknek. 

Szellemi háttér 
A Zöld város sikerét és elfogadását garantálhatja, a zöld, öko gondolatok felkapottsága, „trendisége”. 

Egyre többször találkozhatunk az energiatakarékosság, a környezetvédelem, a klímaváltozás, a 

fenntarthatóság fogalmával, ezek tudatosítására létrejött akciókkal, szervezetekkel. Azonban ha a 

város arculatként viseli a zöld eszméket, akkor ennél is többet, ennél is tudatosabban kell cselekedni.  

 

• A legformálhatóbb korcsoport, az iskolások számára iskolai óra keretében előadásokat kell 

tartani a környezetvédelemről a város konkrét tervei, tettei, céljai alapján. Ezt hiteles embernek 

kell bemutatnia, akit az önkormányzat akár csak erre a munkára szerződtet. (A rendőrség 

bűnmegelőzési óráihoz hasonlóan) 

• Támogatni kell az olyan fejlesztéseket, programokat, melyek során a legtöbb óvoda, iskola 

megszerezheti a „zöld” címet. Ennek kezdeti (egyszerűbb és költségkímélőbb) lépéseként a 

„madárbarát óvoda, iskola, kert, panel, munkahely, település” cím megszerezhető. 

• Tovább kell erősíteni, minőségét, színvonalát javítani a környezetvédelem, megújuló energiák 

szakmai oktatását középiskolai szinten, ill. lehetőség szerint megteremetni a felsőfokú képzését. 
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• A „város virága” mellett választani lehet egy „város madarát” is. (pl. fehér gólya, fokozottan 

védett) (a „város állata” nem lenne egyértelmű kategória…) 

• A felmérések is alátámasztják, hogy hatalmas igény van a rendezvényekre. Ennek az igénynek a 

kielégítését össze lehet és kell kapcsolni a zöld arculattal: Minden évszakban, hónapban 

tematikus kisebb-nagyobb programok, rendezvények szervezése, megragadva az aktualitásokat 

is: Föld napja, Víz világnapja… Számos rendezvényhez már jelenleg is csatlakozik a város, így 

ezeknél csak a tudatosabb és erősebb marketingkommunikációt kell fejleszteni. 

• A programok csúcspontjaként a város fő rendezvénye szintén összhangba kerülne az arculattal. 

Ez a rendezvény a Gólyalábas fesztivál (akár Gólyalábas gólyafesztivál), ami vagy a Város Napja 

részeként vagy külön kerülne megrendezésre. 

Intézményi háttér 
Intézményi háttér alatt a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat és annak intézményei 

példamutatása értendő. Ez nagymértékű beruházást jelent, de hosszú távon a zöld város hiteles 

arculatának elengedhetetlen része és gazdaságilag is megtérül: 

 

• Intézmények fűtésének, energiafelhasználásának korszerűsítése szükséges. A választás alapos 

tanulmányt igényel, de nem szabad elfeledkezni a város jó geotermikus adottságairól, a helyi 

vállalkozások nyújtotta lehetőségekről. (pelletfűtés) Az utcát fűtő, pazarló fűtési technikákat és 

szokásokat (!) meg kell szüntetni. 

• A racionalizált papírhasználat mellett egységes „újrapapír” használat. 

• Szelektív hulladékgyűjtés 

• Környezetkímélő munkába járás ösztönzése. (Pl. kerékpár, tömegközlekedés, „egy irány-egy 

autó”) 

• Megújuló energiák, zöld tettek bemutatóház létrehozása. Ez a lakosság tájékoztatásán kívül 

turisztikai célt is szolgálna. 

• E-hivatal megfelelő kialakítása és működtetése nem csak környezetvédelmi szempontból fontos 

(papírhasználat), hanem a fejlődéssel járó társadalmi igény is. Számos városban (Győr, Pécs) már 

jól működik. 

Gazdasági háttér  
A jelenlegi gazdasági helyzet, a válság, jó alapot teremt arra, hogy a világ újragondolja az ipar, a 

gazdaság alapjait. A világ fejlettebb fele már gondolkodik és ennek eredményeképpen egyre többen 

jönnek rá, hogy a pénzügyi, gazdasági, környezeti és klímaválságból az úgynevezett zöld New Deal 

vezethet ki. Remélhetőleg erre Magyarország is ráébred. Addig is városi szinten két ponton lehet 

hatással lenni a helyi viszonyokra: 

o energiahatékonyság: A háztartásokban, intézményekben növelni kell az 

energiahatékonyságot, és a megújuló energiák használatát, nem csak azért mert 

környezetbarát, hanem mert olcsóbb is a fenntartása, és az egyre fogyó fosszilis 

energiahordozók árai egyre fokozódni fognak.  

o zöld beruházásokkal munkahelyteremtés: támogatni kell a környezetbarát, 

energiahatékonyságot növelő, hulladékkezelő, feldolgozó cégek letelepedését, a meglévők 

működését, ilyen irányú fejlesztéseket pl. különböző adókedvezményekkel, ill. szankciókkal.  
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A környező településekkel együttműködve, ösztönözve őket, biopiac létrehozása több oldalról is 

támogatná a zöld arculatot és egyben az egészséges táplálkozást. 

 

A vállalati oldalról segítheti a zöld arculat elfogadottságát az a tény, hogy a cégek társadalmi 

szerepvállalásának fontossága egyre inkább elterjed Magyarországon is. Ezt a folyamatot a 

nemzetközi cégek mellett erősíteni kell a helyi vállalatokban is, mellyel részben megteremthetjük az 

arculatváltás költségeinek fedezetét is. Másik oldalról viszont támogatni és ösztönözni kell a helyi 

cégek, vállalatok ás vállalkozók innovatív környezetvédelmi megoldásait 

Marketing 
 

A sikeres arculat kialakításához, elfogadásához és nem utolsó sorban a befektetések mielőbbi 

megtérülése végett nagyon fontos, meghatározó az erőteljes, átgondolt és koherens 

marketingkommunikáció. Minden egyes akcióról, döntésről, legyen az az újrapapír általános 

bevezetése vagy nemzetközi cég letelepedése, tájékozatni kell a lehetséges összes helyi és országos 

médiát és mindenekelőtt a lakosságot.  

 

A lakosság bevonására ideális indító kampány lehetne egy tényleges virágosítási akcióval egybekötött 

Virágos város versenybe való benevezés. 

Rövid távon meg kell találni a  Zöld város arculatába illő logót, esetleg szlogent. A logónak 

egyszerűnek, de egyedinek, figyelemfelkeltőnek kell lennie, ami könnyen „eladható”. 

A zöld város arculat célja 

Az arculat kialakításán keresztül egy olyan város megteremtése, ahol jó élni, ami maradásra ösztönzi 

a fiatalokat és letelepedésre az otthont keresőket. Egy olyan város teremtése a cél, ahol az életnek 

minősége van, ahol ezt a minőséget, az egészséges életkörülményeket a beruházások hosszú távon 

garantálják. Ahol az arculat garantálja a fejlesztési irányvonalak töretlenségét, ciklusok nélküliségét. 

Az arculat megteremtésének anyagi forrásai 

• Uniós alapok, pályázatok, vagy pályázat nélküli támogatási kérelem 

• Környezetvédelmi és Vízügyi Min. 

• Természet- és környezetvédelmi szervezetek: Greenpeace, WWF, IUCN, MME 

• LEADER (kistérség) 

• OKM (programok, képzések, oktatás), 

• Város, Megye, Régió 
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Játék és forgatag – karneváli hangulat 

„ Az a közösség tud sikeressé válni, amely képes ünnepelni és játszani!” 

 

Egy sikerre törekvő város arculatának egyik meghatározó pillére olyan keretgondolat megtalálása, 

amely megszervezi mindazon értékek és törekvések elemeit, melyek hozzátartoznak múltjához, 

történelméhez, kultúrájához és hagyományaihoz, a mindennapi életéhez, ebből adódóan az itt élők 

identitásához. Csak ilyen alapokon lehet képes egy közösség jövőbemutató víziót lefektetni, és azt 

arculatának vonásává formálni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E keretgondolat egyike lehet a „Zöld város” pillére mellett, azzal egybefonódva és kiegészítve a 

karneváli forgatag mint szervező elv és gyakorlat. Magyarországon ilyen megközelítés csak nevében 

létezik, de valódi rendezvényként nem találunk hasonlót. A mi célunk is az volt, hogy olyan egyedi, 

máshol nem található, mégis e városhoz köthető vagy kapcsolható rendezvény alapötletének 

megtalálása, mely az itt élők és a városunkba látogatók számára is élményt nyújt, ugyanakkor 

rendező elvként egybefoglalja Nagykanizsa imázsát és értékeit, sőt más rendezvények keretéül is 

szolgálhat. Mindezek mellett sikeresen kommunikálható, a város egyik fő arcvonásává tehető. De, 

legfontosabb érvként: olyan esemény, amely cölöpként, pillérként folyamatosan továbbgondolható, 

és amely köré a legkülönbözőbb tartalmak építhetők. 

 

Tradíció – a karneváli nevetés 
 

A karnevalizációs megközelítés mindezekből adódóan olyan egyedi, csak Nagykanizsára jellemző 

keretgondolat, melynek tartalmát a folyamatos változás, a mindig megújulás adná, ebből adódóan 

nem egy tárgy, eszköz állna a középpontjában, hanem maga a forgatag, az emberek együttléte, 

közösséggé válása. A karnevál apropója bármi lehet, tartalmát egy professzionális csapat és maga a 

város lakossága közösen is kialakíthatja, esetlegesen mindig más-más elemet állítva a homlokterébe. 

Mindez azt is jelentheti, hogy közép- és hosszútávon a város lakói vagy akár az ideérkezők csoportjai 

saját produkcióikkal, előadásaikkal és teljesítményeikkel maguk is hozzájárulhatnak a karnevál 

 Brueghel: Karnevál 
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tartalmához, látványához. Sőt: érdemes megszervezni egy olyan motiváló keretrendszert, mely a 

meglévő és ennek következtében újonnan alakuló csoportokat, közösségeket aktivitásra, 

megmutatkozásra sarkallja.  

Az alapokat azonban a történelemben érdemes keresni, így javaslatunk szerint Nagykanizsa XIX-XX. 

század fordulójának hagyományaiból lehetne meríteni. E korszak talán a legsikeresebbnek mondható, 

városunk korábbi és meglévő ismertsége e kor értékeihez, eseményeihez köthető, és a mai fennálló 

belvárosi arculat, az utcák és terek művészeti stílusa is ekkor alakult ki. Kiváló hátteréül, „díszletéül” 

szolgálhat tehát az egész belváros egy nagyszabású rendezvénynek. Mindez azért lényeges, mert egy 

„karnevál” színtere hagyományosan az utcákra, terekre terjed ki, egybefoglalóan „színházi” térré 

alakítva át a belváros egészét. Emellett a piactéri (piazza), vásári hangulat tökéletesen beleilleszthető 

anélkül, hogy „zsibvásárrá” alakítaná, mindez pedig Nagykanizsa vásárvárosi hagyományaihoz 

kötődhetne.  

 

De miben is áll a „karnevál” lényege?  

A kultúrtörténet rövid megfogalmazása alapján: 

„A karnevál alkalmat ad arra, hogy a megszokott és fennálló rendet, értékviszonyokat és a hierarchia 

szimbolikus kategóriáit felfüggeszthesse. Ebben szerepet játszik a testre vonatkoztatottság, az 

egyszerű hang is. A karnevalizáció a kanonizáció ellentéte, a komolyságon felülkerekedő komikus, a 

populáris kultúra, amely a hivatalos kultúrával áll szemben. Sokféle nyelvi struktúrát és társadalmi 

kategóriát sűrít magába, különféle történeti korszakok narratívái kerülhetnek egymással dialogikus 

viszonyba.” 

 

 „Az ambivalens karneváli nevetés hatalmas alkotó s egyben műfajteremtő erővel rendelkezett. Ez a 

nevetés a jelenségeket a változás és az átmenet folyamatában ragadta meg és értelmezte, a maga 

folyamatos és teremtő, megújító változandóságában rögzítette a jelenségben a formálódás mindkét 

pólusát: a halálban felsejlik a születés, a születésben – a halál, a győzelemben – a vereség, a 

vereségben – a győzelem, a koronázásban – a trónfosztás stb. A karneváli nevetés nem hagyja, hogy 

a váltás e mozzanatainak akár egyike is az egyoldalú komolyságban abszolutizálódjék és 

megmerevedjék”  

 

„A karnevalizáció nem külsőleges és merev séma, amely rárétegződik a kész tartalomra, hanem a 

művészi láttatás különösen hajlékony formája, sajátos heurisztikus elv, amely lehetővé teszi, hogy 

felfedezzük az újat és az eddig ismeretlent”. (Bahtyin) 

 

'Carnival may be seen as a huge play in which the main streets and squares became stages, the city 

became a theatre without walls and the inhabitants, the actors and spectators, observing the scene 

from their balconies. In fact there was no sharp distinction between actors and spectators, since the 

ladies on their balconies might throw eggs at the crowd below, and the maskers were often licensed 

to burst into private houses'. (Burke)  

 

Metamorfózis – a belváros mint színház 
 

A karneváli jelleg alapvetően egy hozzáállást, egy magatartásformát jelent, melynek tartalmát a helyi, 

ott élő közösség alakítja ki olyan új perspektíva megközelítése felöl, melyet az esemény idejére 

teremt meg önmaga számára. Lényegében ez az ünnep az ősi időktől fogva jelen van, az ókorban és a 
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középkorban is a legfontosabb események egyike volt, viszont szemben állt a hivatalos ünnepek 

fennkölt komolyságával. E napokon mindenki elvben egyenlő, a demokratikus eszme ősi magjaként 

bárki bármivé átváltozhat játékos formában. Ebből ered a maszk, a maskara felöltésének vágya, ami 

új, átmeneti, változásban lévő, ebből megújulni tudó személyiséget jelképez. A karnevál tehát az 

átváltozás, a megújulás, a lehetőségek, a bennünk rejlő képességek és energiák felszabadításának 

ünnepe. Mindez kiválóan szimbolizálhatja Nagykanizsa sikerre törekvését, megújulni vágyását és 

képességét. 

A karneváli megközelítés – az attitűd, az új perspektíva, mely az egyenlőségből, a népi kultúra 

hagyományaiból és nyelvezetéből születik – kizárólag egy keretrendszer, melynek tartalmi elemeit e 

keret teremti meg, vagyis ad lehetőséget a másként elgondolt alkotások létrehozására. Ezek a 

formáló erők azonban jól körülhatárolhatóak, alkalmazhatóak a karneváli gyakorlatból és 

hagyományból átemelve.  

Mik is ezek a formáló keretek, eszközök, melyek aktivitásra serketik a résztvevőket, és tartalmakat 

állítanak elő, konstruálnak meg? 

Elsősorban a város, szűkebben a belváros átváltozása mint helyszín. Ekkor a fő utca, a fő- és piactér 

színpaddá változik, maga a terület egésze színházként funkcionál. A lezárt és körülkerített közösségi 

területek minden négyzetmétere alkalmassá válik, lehetőséghez jut előadások, mutatványok 

bemutatására anélkül, hogy külön színpadot alakítanánk ki. Nincsenek előre meghirdetett időpontok, 

a program spontán kinézetű a jelenlévők számára, de természetesen a szervezők e kavalkádot át kell 

lássák, irányítsák, a produkciókat ismerjék, láttamozzák. Így ha számos esemény párhuzamosan és 

egyidejűleg zajlik, a sok szempontúság okán a közönség mozgásba lendül, feloldódik, azt érzi, hogy 

lemarad valamiről. Így a néző nem néző többé, hanem résztvevő, aki bevonható, megtáncoltatható, 

produkcióra bírható. Ennek előfeltételei vannak! Elsősorban az, hogy a szabad mozgás mindig 

biztosítva legyen. El lehessen menni, hátrébb lehessen húzódni, vagy éppen ellenkezőleg, 

kapcsolódni lehessen a produkció bármely pillanatában. A maszkok, maskarák e feloldódást segítik, a 

közösségi, családi jelenlét, melyre építeni kell, a résztvevőséget, a csatlakozást segíti. A környezet 

ilyenkor a számos „színpad” körül alapvetően forgatag-szerű, melyet a teraszos kiülési lehetőségek 

nagy száma, viszonylagos – jó értelemben vett – rendezetlensége adja, természetesen igényes 

gasztronómiai kínálattal. A látványos programok a fő utca egész hosszában és a főtéren, a 

későbbiekben a belváros más terein, utcáin zajlanának. Emellett a feloldódást a vetélkedők, sportos 

versenyek, játékok segítenék, ugyanakkor rengeteg interaktív, használható gyermek és fiatal felnőtt 

játékszerek szabad használata. E feltételek mellett szükség van egy szervezett magra, résztvevő 

közösségre, akik mozgásukkal, állandó jelenlétükkel, segítségnyújtási lehetőségeikkel folyamatos 

produkciót és megfelelő létszámot biztosítanak. E – akár több száz emberből álló - gerinc adhatja a 

motivációt a résztvevők aktivizálására. Nagykanizsa hagyományaiból adott e csapat: a gólyalábasok 

fontos szerepet tölthetnek be a tartalmat létrehozó, improvizációs jellegű produkciók közönségének, 

résztvevőinek feloldásában, motiválásában. Ők jelentenék az állandó kipróbálási, résztvevői 

lehetőséget az ideérkezők számára. 

Commedia dell’Arte – látvány és improvizáció 
 

A programot biztosító eseményeknek e forgatagot kell szolgálnia. Így elsősorban olyan „előadókra” 

van szükség, olyan meghívott, előre megszervezett együtteseket kell idecsábítani, akik látványos, 

szórakoztató, érdeklődést felkeltő, mégis a részvételre ösztönző produkciókra képesek.  
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Ilyenek a színjátszók, bábművészek – jazz-, dixiland-, nép-, stb. - zenészek, mutatványosok, tűznyelők, 

aszfalt rajzosok, táncosok, énekesek, akrobaták, mozdulatművészek, gólyalábas és más maskarában 

megjelenő látványos produkciók, bohócok, arc- és karikatúrakészítők, nyitott galériák, marionett 

bábos művészek, commedia dell’Arte-szerű improvizációs színjátszók, stb. E „társulat” képezné a 

programok gerincét, ehhez csatlakozhatnának a város lakóiból, közösségeiből, az esetleges ideérkező 

amatőr csoportokból összeálló attrakciók, melyek számos új színt hoznának, és akár hónapokra is 

összekovácsolnának embereket a felkészülés idejére (a gólyabáli diákműsorok, iskolai sport és 

művészeti produkciók mintájára).  

 

A fesztivál keretét egy közös, nyitott, nagy léptékű, maskarás nyitó és záró felvonulás adná, a 

struktúrát, a rendező elvet ez biztosítaná. E két felvonulás között a nappali órákban a forgatag, a 

kavalkád, a nagyszámú párhuzamos, mozgásra inspiráló esemény töltené ki, az esti órákban 

professzionális, látványos csoportok köztéri, utcai műsora adná. Hagyományos színpadra nincs 

szükség, egyéni „sztárok” nélkül, kizárólag csoportos mutatványok kerülnének középpontba. Ehhez a 

nyilvános terek a legmegfelelőbbek, körülötte igényes, mégis esetlegességet mutató kiülési 

lehetőséggel, szabad mozgással, sok nézőpont biztosításával. A gólyalábas szervezett csapat az 

állandóságot jelezné, ugyanakkor az egyedi, alapvetően látványos attrakciók szimbólumává válhat.  

 

A résztvevők közötti társadalmi hierarchia ideiglenes felfüggesztését a hivatalos személyek nem-

hivatalos megjelenése, aktív közreműködése, szereplése, versenyző részvétele, vidámsága jelezné, 

esetlegesen maszkos-maskarás öltözékkel. Mindezt erősítené más települések vezetőinek meghívása, 

közreműködésre való felkérése, és ismert emberek, sportolók megnyerése, természetesen aktív 

szerepléssel – nem fellépő jelleggel. Ezért a fesztivál önálló, más hivatalos ünnepektől és 

eseményektől, külsőségeiben is elkülönülten kell hogy megvalósuljon, mivel lényegét a „fordított” 

világ képe adja. 

 

A fő arculati elem, szervező kód tehát a nevetés és a játék. A mosolygós, kreativitásra ösztönző, 

részvételen alapuló, közösséget létrehozó Kanizsai Karnevál kiválóan kommunikálható. Egyedi, csak a 

nyugat-európai városokban fellelhető (a legkiválóbb példa a barcelonai Rambla főutca nyáresti 

forgataga vagy a párizsi Montmartre-on lévő Festők tere), így Magyarországon unikális eseménnyé 

tehető: Nagykanizsa arc-vonásává! 

 

 

 

Illúziókeltő aszfaltrajz 



„ARC-VONÁSOK” Pannon Egyetem Nagykanizsa 

 

 
35 

A továbbiakban érdemes néhány lehetséges tartalmi elemet is megvizsgálni, melyek hangsúlyozottan 

e kereteken belül képzelhetők el! 

A gólyalábak lábra kelnek! 
 

Összegezve a vizsgálatok és a tapasztalatok alapján az itt élők olyan népünnepélyt szeretnének látni a 

városban, ill. azt tartanák igazi programajánlatnak, amely megtöltheti a város központját, 

gasztronómiai vonatkozása van, vásári része olyan méretű, mely igazi piaci hangulatot áraszt. Egy 

ilyen népünnepélyben egy karneváli hangulatot keltő felvonulásra biztosan szükség van. Élénken és 

egyre határozottabb körvonalakkal él egy kép, mely a város főutcáját mutatja, rajta sok ezer ember 

önfeledten játszik, vonul, vagy szemléli a játszókat, vonulókat és versengőket.  

Ezen külsőségek között kell valami olyan sajátosat, különöset és vonzót ajánlani, mely távolról is 

vendégeket vonz városunkba. A gólyalábazás lehet ilyen vonzerő, olyan állandó tartalmi vonás, mely 

egy karneváli hangulatban gerincül szolgálna a legkülönfélébb produkciók sokfélesége közepette. 

Fontos eleme e forgatagnak az öltözet, melyhez a közönség csatlakozhat, és akár idővel az egész 

közönség saját, egyéni és egyedi maskarában jelenhet meg, vonulhat fel. Akkor is érdekes és szép 

elgondolni egy játékosan ünneplő, önmaga értékeit ismerő és azt bátran az érdeklődők elé táró 

várost, ha nem lehetünk biztosak abban, hogy az gyorsan, egy csapásra megvalósulhat. 

Mire alapozhatunk? 

A gólyalábak lábra kelnek. Könnyedén invitálják részvételre a jelenlévőket, a produkciók közepette 

inspirálják a kipróbálást. Mindezt alátámasztja az a gyakorlat, melyet a gólyalábas csapat tapasztalt 

mindenütt, ahol korábban megfordult. Így ez a fesztivál a nézés, megtekintés mellett a kipróbálást, az 

együttjátszást ajánlja, ezt érdemes kihasználni, népszerűsíteni. Lényeges, hogy a gólyalábazás 

hasonlítható a biciklizés, az úszás élményéhez, a mozgás mással nem helyettesíthető élményét adja. 

Mindenki tud(hat) gólyalábazni! Mindez együttesen a részvételen alapuló közösségépítés fontos 

eszköze lehet, mivel a gólyalábazás mosolygást szül, ami összekapcsol, és kiválóan kommunikálható, 

hiszen univerzális jelentéssel bír. Ezért a gólyalábazás öröme összekapcsolódhat Nagykanizsa nevével, 

a mosollyal, a játékos vidámsággal és ügyességgel. Összességében az egészséges test és lélek 

harmóniáját közvetíti.  

A gólyalábas hagyomány a város történetével is összefügg, mivel a felső templomtól lezúduló eső (a 

felső templomtól eső után lezúduló esővíz imitálása a mai Fő utca egész hosszában a Nagy-

Magyarország Emlékműtől az Erzsébet térig) sárral borította el a belvárost, ahol csak így lehetett 

közlekedni. Mindezt a Halis történetből ismerjük és megismertethetjük.  

Elméleti probléma, hogy másutt a létező forgatag kap programot, itt a forgatagot is a gólyalábbal kell 

megteremteni, de a számos mutatvány és produkció elősegíti e törekvést, keretet ad e tartalmak 

létrehozásához. 

 

Lehetséges önálló és/vagy kísérő tartalmak egy karneváli hangulat megteremtéséhez  

Főbb programok 

• Mindenki kihozza a programját az udvarába (múzeum, kiskastély, könyvtár) 

• A látványosságok kinyitnak (templomok, múzeum, könyvtár, galériák, erdészet) 

Fesztivál és vásári hangulat 

• Igényes kirakodó vásár 

• Régi játékok  
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• Utcaművészek  

És/vagy 

• Igricfesztivál 

Résztvevők 

• Három terület adhatja az alapközönséget, akikkel az első években meg lehet tölteni a 

belvárost: itt lakók, ill. környező települések, köztük az 500 fő “képzett” gólyalábas. 

Fürdővendégek, ill. más vendégek. Diákok tanáraikkal és szüleikkel egy esetlegesen a város 

biztosította pályázati úton 100 km-es körzetből  

 

Megvalósítás egy stabil struktúra révén 

Napközben a város tele lenne gólyalábas gyakorló iskolákkal – „gladiátorképzők” (mindenütt fotózás, 

egy nevet és teljesítési időpontot, valamint sorszámot mutató tábla előtt, ez kategóriánként 

kikerülne a netre, először százanként, később ezrenként jutalom a résztvevőnek). 

• Alapjárás, az első lépések megtétele (a saját árnyékuk átlépése, vagy egy földre ragasztott 

szakadék feletti átlépés). 

• Az első iskola: virtusokat lehet tanulni: rákoló, keringve haladás, oldalazás, akadályok 

átlépése, féllábaló, futás stb. 

• Második iskola: közös mozgás gólyalábbal 

• A lábhoz kötözős gólyalábazás oktatása 

• “Marha magas” gólyaláb oktatása 

• Minden nap az aznap gólyalábazni megtanulók közös fellépése, versenyek 

• Napközben a Nagykanizsai Gólyalábasok kisebb bemutatói 

• Kiállítás, gólyalábak nemei: képek, eszközök, szövegek 

Más használható formák 

• Saját gólyalábak összeállítása, színezése, faragása 

• Városnézés gólyalábbal, sáros (vizes) utcán való átkelés imitálása – nem a győzelem a fontos, 

hanem a teljesítés, mint a Balaton átúszásánál, bizonyító oklevél, jogosítvány igazolásával 

Egy helyszín (gladiátorképző hely) 

• Vizes és száraz részt egyaránt tartalmaz, a gólyalábak helyben biztosítva, oktatók jelmezben, 

bemutatják, amit tanítanak, utána egyenként vagy csoportosan tanítják az érdeklődőket. 

Mindenütt fotózás, meghívó a vonulásra, ajánlat csapatban való részvételre (pl. sorjáték). 

• A jól teljesítők, csoportba jelentkezők jelmezt kapnak. A helyszíneken egy-egy teraszos-

szabadtéri vendéglős igényes, ám megfizethető gasztronómiai kínálattal 

17-18 óra környékén 

• A gyakorló iskolák Fő utcai pályái ekkor átalakulnak. Egymással összekötve vonulás, 

nagyszabású verseny valamint extrém sportverseny helyszínévé válik az utca. 

• fiatalok csapatversenye 

• vonulás 

• nap főeseménye: extrém sport 

Este 

• olaszos színházi program gólyalábbal 

• Nagykanizsai Gólyalábasok 

• magyarországi gólyalábasok bemutatói 
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Egy folyamatosan épülő rendezvényről érdemes gondolkodni, mely nem változhat évenként, és a 

belvárosban képzelhető el. Az itt élők és itt működők számára elfogadottnak, sőt támogatottnak kell 

lennie. Ezért a legfontosabb, hogy le kell írni a feltételeket, a költségeket és a folyamatot, melynek 

során létrejön a fesztivál, hogy egységesen lehessen megismertetni a szűkebb és tágabb 

környezetünkkel. 

 

Szanyi Péter: Pál utcai fiúk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Egy karnevál utóélete 
 
Számos módja lehetséges annak, hogy egy néhány napos városi rendezvény jelen legyen az egész év 

során, hogy valamilyen formában emlékeztessen, vagy másfelől nézve, várakozást keltsen az 

emberekben. Az egyik ilyen mód lehet a korábban már említett öltözékek, maszkok és maskarák 

elkészítésének, elkészíttetésének inspirálása, esetlegesen más városi vagy városon túl nyúló 

rendezvényeken való folyamatos megjelentetése. Ennek ösztönzésére ismert külföldi – pl. velencei – 

példákat is vizsgálhatnánk. Mindez azért is megfontolandó, mert olyan kanizsai fesztiválokat lehetne 

a karnevál szervező keretén belül újragondolni, amelyek amúgy részei a hagyományainknak, de 

formai elemei elavultak, vagy nem a megfelelő módon kommunikáltak. Egy utcai, „füstös kocsmai” 

belvárosi jazzfesztivál ilyen esemény lehetne, de akár számos más rendezvény is kapcsolható e 

keretgondolat, így a jellemző öltözet köré.   

A másik mód túlmutat e kereteken, és a művészet határvidékeit célozza meg. A karneváli résztvevők, 

a mutatványosok és mindazok a szereplők, akik tartalommal töltenék meg e formát „maradandó” 

produktumokat hozhatnak létre vagy motiválhatnak. Egy professzionális aszfaltrajzoló, aki saját 

alkotást, ismert művet vagy 3D-s képet képes készíteni, munkájával több hétre-hónapra 

emlékeztetne a fesztiválra, hiszen alkotása egy-egy parkoló felületén megőrződhetne a komolyabb 

esőzések megérkezéséig. Mivel e karnevál mint önálló esemény optimális megrendezésének 

időpontja a nyár eleje, az iskolai évzáró hetének vége lehetne, ezért a nyár folyamán e művek 

városunk „díszeivé” válhatnának.  
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A legfőbb lehetőség azonban egy régi tervet, elképzelést valósíthatna meg: olyan szobrászati 

alkotások létrehozását, melyek bronzból vagy akár újra feldolgozott anyagból (zöld város) készülve 

felidéznék a legkiválóbb produkciókat és alakjait. E szobrok ábrázolhatnák a mindennapi embert, egy 

mutatványost, egy régi kanizsai jellemző figurát, aki(k) a belváros teljesen hétköznapi terein, 

felületein jelenne meg, ülne egy padon, állna egy sarkon, beszélgethetne egy háznak dőlve. E figurák 

turisztikai vonzerőt jelentenének, amellett találkozási pontként szerveznék a belvárost, és 

emlékeztetnének egy elmúlt, de újra és újra megrendezendő karneválra. Mindezt úgy érhetnénk el, 

ha folyamatosan születnének e szobrok, minden évben, de legalábbis rendszeres időközönként.  

E fent említett variációk biztosítanák, hogy egy ilyen karnevál méltó és maradandó nyomot hagyjon 

maga után, ugyanakkor ezen alkotások valóban közös, elfogadott, így szerethető részei lennének egy 

megújuló, mégis tradícióit tisztelő városnak.    
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Virtuális Nagykanizsa – javaslatok a digitális arculat fejlesztésére  
 
Az informatika mindenütt megvetette a lábát szerte a világon, így számbavétele, stratégiai leírása, 

majd tudatos felhasználása nélkülözhetetlen egy sikeres város életében. Ezért jelen esetben egy 

olyan téma kapcsán kell beszélnünk róla, amihez látszólag nem sok viszonya fűződik. Azonban PR 

csoportunk fontosnak tartotta, hogy a „sikeres és élhető” város keretgondolatát kiterjessze a digitális 

arculat területére, mivel ez is illeszkedik abba logikai összefüggésbe, miszerint a pontos leírást a 

szakszerű és rendszeres mérés követi, és mindezeket a folyamatos menedzselés tartja kézben, 

kontrollálja. Az informatika gyakorlati felhasználását tekintve szerves része kell hogy legyen e 

filozófiának, mivel arculati, kommunikációs lehetőségein túl a stratégiai mérés egyik gyors és 

megbízható terepe lehet. 

 

Hogyan is kötődik ide az informatika? Egy modern korban élünk, melyben szinte mindenhol közvetlen 

vagy közvetett módon találkozunk ezzel a területtel, így részesei vagyunk a számítástechnika 

világának és lehetőségeinek. Kicsik és nagyok már a mindennapi élet részeként tekintenek rá, és a 

jövőben ez a viszony egyre szorosabbá fog válni. Mivel a mindennapok részét képezi, így számos 

munkafolyamat során igénybe vehetjük a felkínált szolgáltatásokat és adottságokat. Átszövi az 

életvitel átalakításától kezdve a marketingen át, egészen a hétköznapi tevékenység befolyásolásáig és 

megváltoztatásáig napjaink legáltalánosabb és legszemélyesebb részét is. Munkánk során arra 

törekedtünk, hogy figyelembe véve e tulajdonságokat maximális mértékben kiaknázzuk és a maguk 

javára fordítsuk ezt a mára megkerülhetetlen tényezőt. 

 

A projekt kezdetekor elég világosnak látszott a feladat, miszerint rá kell világítani azokra az 

összetevőkre, melyek ezen munkafázisokban és munkaegységekben az informatika kérdéskörébe 

tartoznak. Sok oldalról megvizsgálva a tényeket elmondható, hogy a közös nevezők alapján 

kirajzolódott néhány gócpont, amivel foglalkozni kell. 

Ezek a következők: 

• arculat 

• weblap 

• marketing (reklámok, kiadványok) 

• városi informatika 

 
Arculat 
 

A város megújulási tervének egyik rendkívül sarkalatos pontja, hogy mindezen új koncepciókat, 

ötleteket és lehetőségeket milyen módon kívánjuk a nagyközönség elé prezentálni. Amennyiben 

elkötelezzük magunkat egy követendő példa, iránymutatás vagy cselekvéssorozat mellett – akkor is, 

amíg le nem zárul e tevékenység - egységes képet kell mutatnunk a világ felé. Ezen egységesség 

nagymértékben a marketing elemekre vonatkozik, de függ a menedzselés következetességétől is. 

Nagyon fontos leírni azt az arculati koncepciót, amit követni kell minden áron. Mindezen példát olyan 

mértékben kell azután specifikálni, amilyen mértékben a feladat megkívánja. A pontos 

iránymutatásra azért van szükség, hogy a kívülálló láthassa, hogy egy egység része az a bizonyos 

rendezvény, amin épp részt vesz, vagy egy prospektus, esetleg fejlesztési terv, amit olvas.  
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Mindezen információk összességét egy új arculati kézikönyvben kell rögzíteni, és azt a szükséges 

eszközökkel betartatni. Szép számmal találni a város jelenlegi arculatának ellentmondó városi 

kiadványokat, könyveket, szóróanyagot, ami mind más és más jellegű. Ez szép és változatos, azonban 

így nem beszélhetünk egységről, sokkal inkább szétszórtságról. 

 
Weblap 
 

A városi weblapot övező kérdésköröket elemezve több tényező került megállapításra. Ezek részletes 

bemutatása egy kis technikai bevezető után következik. 

Fontos a kezdetekben leszögezni, hogy egy honlap auditálása nemcsak arra ad választ, hogy 

rendeltetésének megfelelően működik-e, hanem mindenekelőtt lehetővé teszi azt is, hogy a 

menedzsment igazolni tudja azt a jelentős idő- és pénzráfordítást, amit az online jelenlét 

megalapozására szánt. 

Meg kell vizsgálni azt a premisszát, melynek alapján a honlap egész terve készült, hogy változatlanul 

fennáll-e annak relevanciája, vagy kell-e módosítani az aktuális tendenciák és jövőbeli célok alapján. 

Nagyon fontos, hogy oda kell figyelni arra a tényre, hogy az internet csak a lehetséges csatornák 

egyike. Előfordulhat, hogy szem elől tévesztjük a lényeget. Minél többet tudunk meg a 

lehetőségekről, annál könnyebben feledkezünk meg arról, hogy a „cég” honlapja nem önmagáért 

van, hanem az átfogó marketingtervnek egyszerűen csak egyik eleme. Egyszóval, a honlap 

célkitűzéseit be kell ágyazni az átfogó marketingtervbe. 

 

A honlap céljait konkrét, számszerűsíthető fogalmakkal kell meghatározni. Jelen esetben ez nem 

pénzben, hanem sokkal inkább elégedett olvasók számával mérhető. A honlap-stratégia általában 

három összetevőből áll: a technológiai eszközökből, amelyek meghatározzák a felhasználói felület 

jellegét, az átfogó témákból vagy koncepciókból és a honlap „külső megjelenéséből”, amit más szóval 

kreatív vagy grafikus feldolgozásnak neveznek. A technológiai eszközök használatának oka a 

felhasználói felület szintjének és tartalmi terjedelmének meghatározása. A felhasználót zavaró 

technológia használata visszaüt, a többrétegűen komplex technológia pedig oda vezet, hogy a weblap 

szem elől téveszti az eredeti célt. Ezután a hangsúly eltolódik a tényleges felhasználói élmény 

irányába, aminek az értékelése különösen szubjektív mozzanat. Mint minden termék esetében, így itt 

is annyi vélemény hangzik el a megjelenés minőségével kapcsolatban, ahány ember nyilatkozik róla. 

Ez feloldható a grafikai kivitelezés, valamint a honlap eredeti céljának és általános szemléletének 

összevetésével. 

 

Nem utolsósorban, nagyon fontos kitérni a honlap marketingjére és karbantartására. Mint 

végterméket, ezt is ugyanúgy kell kínálni, reklámozni, mint ahogy bármi mást. Fontos leszögezni, 

hogy bármilyen témában is, de a célközönség mindig megtalálja a számára kínált fontos információt, 

terméket vagy szolgáltatást. Ezen elemek friss és naprakész tartása a kritikus feladatok közé tartozik. 

A fejlesztők az eredmények mérésére számos lehetőség közül választhatnak. Ezek közé tartoznak a 

napló és viselkedés analizáló programok, melyek a felhasználók műveleteit és szokásait követve 

kielemzik ezen információkat, és akár számszerűsítve közlik a befektetett munka és erőforrás 

eredményeit, melyből egy költség-haszonelemzés is kialakítható konklúzióként. 

Ezen áttekintés után következzenek a tények.  
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A feladat jellegéből adódóan 

egyértelműsíthető, hogy a 

mindenkor aktuálisnak 

mondható nagykanizsai 

honlappal kapcsolatosan 

iránymutatást kell adnunk egy 

lehetséges fejlődési lépcső 

felé. A probléma kézenfekvő 

volt. A néhány évvel ezelőtt 

lecserélésre került 

nagykanizsai webportálon 

nagyon gyorsan ismét megjelentek az öregedés jelei, így már nem volt képes azt nyújtani a 

felhasználók és a városvezetőség számára sem, amire eredetileg hivatott volt. Szerkezetileg és 

grafikailag egy nagyon elmaradott a 90-es éveket visszaidéző, puritán, kevésbé tetszetős webfelület 

tárult a felhasználó szeme elé. Mindezek mögött egy nagyon bonyolult rendszer működött, ami 

indokolatlanul sok gépi és emberi erőforrást igényelt. Ehhez társult még, hogy a nem csekély 

összegért vásárolt portálmotor bővítési és fejlesztési lehetőségei meglehetősen korlátozottak voltak. 

Adminisztrálása és tartalom feltöltési „megoldásai” is viszonylag hamar korlátokba ütköztek.  

A városlakók elégedettségét tekintve, nem volt egy olyan vélemény sem, ami teljes mértékben 

pozitívumként értékelte a látottakat. A városvezetőségtől is többször lehetett negatív 

visszajelzéseket hallani. 

 

A kitűzött feladat 2009 nyarán gyökeres változáson ment keresztül, amikor a városi honlapot 

üzemeltetők alapjaiban átalakították, ill. lecserélték a meglevő portált. Jelenleg is ez a változat 

üzemel. Így az általunk kitűzött cél megmaradt, azonban a feladat kivitelezése módosult. Az 

összehasonítási és kiértékelési fázisok ennek fényében eltérnek.  

Ha a dolgok mélyére ásunk, akkor kézenfekvő lesz, hogy valójában az egész weblap megújítási 

folyamat nem más, mint a régi tartalmak – az üzenet - egy teljesen új, modern köntösben való 

tálalása. Nyilván fellelhető néhány új funkcionális lehetőség (pl. interaktívabb rendezvény naptár), 

azonban ez egy városi honlap viszonylatában alapfelszerelésnek tekinthető.  

Kinézetét tekintve nagy fejlődésen ment keresztül. Egy dinamikusabb, fiatalosabb megjelenést 

kapott, ami a jelen kor dizájn elvárásainak eleget tesz. A kezelőfelület egyszerű, nincsenek benne 

nem átlátható, több funkciós, bonyolult elemek. A mára elterjed Web2 szabvány jellemzőit gazdagon 

alkalmazza. Impozáns, jó megjelenésű.  

A tartalom részben vagy egészben átkerült a régi honlapról. Természetesen az idővel esedékes 

szövegezési aktualizálások tekintetében friss információkat közöl.  

Azon túl, hogy egy hírportál, amin a város működése és eseményei kerülnek felsorolásra, semmilyen 

egyéb, modern szolgáltatást nem nyújt. Összevetve a megyei jogú városok honlapjaival, sok-sok 

hiányosság fedezhető fel.  

Egyre jobban teret nyer magának az a megközelítés, ami a felhasználó jellegéből kiindulva 

rendszerezi a felkínált információkat. Általában ezt három kategóriába sorolják:  

 

• városlakó: általános információszerzés, rendezvény vagy esemény után való érdeklődés, ill. 

online ügyintézés céljából látogatja a honlapot 
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• turista: nem városlakó, kizárólag kulturális, üdülési, kirándulási vagy gasztronómiai 

tekintetben keres információt 

• üzletember: helyi vállalkozással, telephellyel rendelkező vállalkozó vagy befektető, aki 

ügyintézési lehetőségeket esetleg letelepedési, területi, befektetési lehetőségeket felsoroló 

információkat keres 

 

A nagykanizsai honlap sajnos ezt nem támogatja. Óriási hiányosság még, hogy egyáltalán nem jelenik 

meg információ a befektetők részére. 

Gyenge pontja továbbá a helyi vagy környékbeli lakók számára nyújtható online ügyintézési 

lehetőségek tárházának teljes hiánya. Nincsenek olyan feltételek, amikkel elkerülhető lenne a 

hivatalba való kényszerű bejárás. Számos esetben pl. adóügyek, formanyomtatványok elektronikus 

kitöltése és benyújtása, igénylések rögzítése, ügymenetek online követése, stb. elegendő lenne, hogy 

a regisztrált ügyfél otthonából el tudja intézni azokat az ügyeket, amikhez nem okvetlenül szükséges 

a személyes megjelenés. Ezzel sok erőforrás kezelhetőbb lenne, és nagyságrendekkel gyorsabb 

lehetne az ügyintézés, mivel elektronikus formában vannak már az adatok, így szükségtelen azok 

ismételt rögzítése. 

 

Szintén megoldatlan ügy a látási fogyatékkal élők segítése, mely a 

szöveg olvashatóbbá tételével - sötét alapon világos színű, egyszerű 

betűtípussal, nagyobb betűmérettel megjelenő szövegek 

közzétételével - lenne lehetséges. Ez a szolgáltatás is elterjedőben 

van, amit számos település honlapján már alkalmaztak. 

Számtalan ilyen egyéb, kisebb-nagyobb mód kínálkozik, amivel 

szebbé, érdekesebbé és vonzóbbá tehető a portál. Ezeket csak 

felsorolás szintjén említem: 

 

• Több nyelv támogatása 

• Cikkek képekkel való bővítése 

• Képgaléria 

• Városi web kamerák elhelyezése majd azok megtekintése 

• Városi körséta vagy panoráma képek 

• Rendezvény képek  

• Gasztronómia 

• Házasságkötési időpontok 

• Megjelent városi kiadványok letölthető formában 

• stb. 

 

A fent említett összehasonlítás alapjául azon megyei jogú városok szolgáltak, amik viszonylagos 

közelségünkben találhatók, és a közelmúltban egy nagyobb fejlesztésen, vagy teljes lecserélésen 

estek át. Természetesen, ezekhez társult még néhány kisebb város lapja a közelből és ellátogattunk 

az ország más távolabbi pontjai felé is. Pl.: Győr, Pécs, Sopron, Keszthely, Érd, Hódmezővásárhely, 

Kaposvár, Zalaegerszeg, Siófok, Zalakaros, stb. 

Ezek közül sok olyat láttunk, ami tetszett és akadtak kevésbé szimpatikus dolgok is, melyek közül a 

pozitívumokat vagy valamilyen szempontból kiemelkedő, egyedi jellegű tulajdonságot néhány helyről 

kiemelnék. 
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Győr: 

• Stílusos modern üdvözlőképernyő 

• Öt nyelvre fordított szövegezés 

• Ún. „e-közigazgatási portál” (az országban szinte az egyik legjobb) 

Pécs: 

• Modern, interaktív felület 

• Számos város-bemutatási lehetőség (fényképalbumok, körséta) 

• Új e-ügyintézési portál 

Sopron: 

• Erős turizmus rész, városi szolgáltatások részletes bemutatása 

• A város és környékének teljes gasztronómiai bemutatása 

Keszthely: 

• Szép, stílusos, fiatal, modern kivitelezés 

• Vezető arculati elemek visszaköszönnek mindenhol 

• Gazdagon díszített képi elemekkel 

 

Összegezve, a dinamizmus és emberközelibb tálalás érdekében szinte kivétel nélkül egyre több helyet 

bővítenek fényképekkel, interaktív várostúrákkal, bemutatókkal és gasztronómiai, valamint látvány 

útján való vendégcsalogató elemekkel. Jellemző a látogató célzott kalauzolása és az odaillő tartalmak 

megfelelő felhasználó számára való megjelentetése. Ezen felül az online ügyintézéssel folytatott 

lehetőségek bővítése vagy fejlesztése terjed rohamos léptekkel. 

Végül, de ne utolsó sorban, fontos szem előtt tartani, hogy az imázs, amit a város sugallni kíván 

bármilyen téren, a lehető legtöbb helyen valamilyen formában visszaköszönjön a felhasználónak. 

Ennek egy remek komponense többek között a honlap, ami egyből hordozni tudja azokat az 

elemeket, amiket az adott téma megkövetel. Számos marketing anyag is kapcsolható ezek bővítése 

céljából.  

Marketing 
 

A legújabb kutatások alapján elmondható, hogy a magyarok több mint hatvan százaléka nemcsak 

maga szervezi az utazását, hanem az internetet, mint kizárólagos információforrást kezeli, és nyilván 

ez nem az a turizmus területére mondható el, hanem tendencia. Ezért az online kommunikáció egyre 

fontosabbá válik települési és kistérségi szinten is. A világhálón való megjelenés így már-már stratégia 

jelentőségű, hiszen a fesztiválok, rendezvények és a látnivalók könnyen kommunikálhatóak 

internetes eszközök segítségével. 

Városi informatikai ellátottság 

Info-pontok 
Ez alatt a címszó alatt a város által üzemeltetett informatikai lehetőségeket értem. Ismeretes, hogy 4-

5 éve kitelepítésre került 4 db infópont a város 4 pontján, amik valamilyen szempont szerint lettek 

kiválasztva. Az is köztudott, hogy ezek az eszközök kb. 1-1.5 év alatt használhatatlanokká váltak, és 

azóta csak a por lepi őket.  



„ARC-VONÁSOK” Pannon Egyetem Nagykanizsa 

 

 
44 

A rövid életciklus, a gondatlanul kiválasztott hardver és szoftver 

komponenseknek köszönhető. A karbantartási ciklusát tekintve, 

közel kéthetente volt valamilyen meghibásodás vagy szoftveres 

probléma. A hibás alkatrészek cseréje körülményes volt, a hosszú 

garanciális ügyintézés miatt, illetve a nevetségesnek mondható 1 év 

garancia lejárta után már csak idő kérdése volt a leállás. A készülék 

szoftver-ellátottságához annyit kívánok hozzáfűzni, hogy a 

maximális biztonság mellett két 10 év körüli kamasz úgy két perc 

leforgása alatt varázsolt hiányosan öltözött hölgyeket a 

képernyőkre, és aktiválta a rendszer letiltott és „hozzáférhetetlen” funkcióit. Több nagyobb városban 

megfordulva találkozhatunk ilyen infópontokkal, amik gond nélkül üzemelnek. Ebből is látszik, hogy 

van olyan eszköz, ami működőképes lehet a vandálok és rongálók által sűrűn takarításra bírt 

készülékek között. 

„hotspot” 
Néhány évvel ezelőtt egy publikus hotspot (publikus ingyenes internet hozzáférési pont) került 

kihelyezésre az Erzsébet térre. A szolgáltatás jól működött, míg karbantartás hiányában ez is 

veszendőbe ment. Számos megyei jogú városban egyre több ilyen hely kerül kialakításra. A mai 

társadalom mind jobban támaszkodik az internetre. Nagykanizsán egyre több olyan hely, tér, ill. 

terület kerül kialakításra (zöld koncepció), ahol helyet foglalva vagy állva, sétálva, telefonokkal, mobil 

számítógépekkel, illetve más mobil eszközökkel hozzáférhetnének a vezeték nélküli internethez. Ez a 

szolgáltatás akár reklámozási, marketing céllal, vagy akár „jótékony” jelleggel, publikus internet 

hozzáféréssel kínálható. Az ilyen lehetőségek tömegvonzó ereje néhány év múlva hatalmasra nő. 
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A város arca – településmarketing és menedzsment az imázs tükrében 

Marketing és menedzsment 
 

A településmarketing arra tesz kísérletet, hogy azt a sajátos 

termék- és szolgáltatás kombinációt adja, mely arra ösztönzi a 

különféle szereplőket, hogy a kijelölt fejlesztési irány 

sikeressége érdekében kapcsolják össze erőforrásaikat és azok 

megvalósítását saját eszközeikkel szolgálják. A városok 

esetében a marketing tevékenység arra is irányul, hogy a 

különböző intézmények, hatóságok és szolgáltatók úgy alakítsák 

ki termékeiket és szolgáltatásaikat, hogy azok a felhasználók – 

azaz a lakók, befektetők, turisták – igényeinek kielégítését minél nagyobb mértékben szolgálják. 

Kevesen ismerik fel a fontosságát és lehetőségeit, illetve még kevesebben alkalmazzák vagy 

tulajdonítanak neki jelentőséget. Sok esetben a városmarketinget helytelenül a turisztikai 

marketinggel azonosítják, így a kommunikáció könnyen eltolódhat a látogatók, turisták irányába. 

Ezért nem szabad elfelejteni, hogy a marketingkoncepció megalkotásánál mindenképpen 

piacszegmentációt kell alkalmazni és a kommunikációt többrétűen, ennek megfelelően kialakítani. 

A városmarketing megvalósítása nem egyszerűen egy marketingszakember feladata, hiszen ez 

esetben a termék maga a város, terület, így minden városlakó, környékbeli, vendég és közvetett 

véleményformáló alakítja a város imázsát, illetve a településről sugallt képet.  

Mivel a városmarketing kettős jellegű, hiszen egyrészt tartalmazza azokat az értékeket, feladatokat, 

melyeket a város intézményei nyújtanak mint egyszerű „vállalati” termék vagy szolgáltatás, másrészt 

pedig a terméket maga a város jelenti, miként akár egy cég neve, így a marketing tevékenység 

tekintetében is kettős funkció jelenik meg. Egyfelől jelenti ez a városi „termékek” és szolgáltatások 

tudatos és felhasználó-orientált fejlesztését, másfelől pedig egy egységes arculat és kommunikáció 

kialakítását és az ebből adódó tevékenységeket. Az egységes arculati megjelenésre a későbbiekben 

bővebben is visszatérek. 

Menedzsment feladatok 
 

Önkormányzati vezetőként ma már nem elég a település 

irányításával foglalkozni. Rendkívül fontos, hogy gondoskodni 

kell arról is, hogy a városlakók teljeskörű tájékoztatást 

kapjanak a városvezetés munkájáról, továbbá kiemelt céllá kell 

tenni, hogy a város vonzó befektetési és/vagy úticélként 

jelenjen meg az országos nyilvánosságban. Emellett ma már 

nélkülözhetetlen az önkormányzati vezetők és képviselők 

imázsának, illetve kommunikációs profiljának felépítése is. A 

városmarketing esetében is nagy jelentőséggel bír a fent említett kommunikációs tervek rövid-, 

közép- és hosszú távú változatainak elkészítése, mely feltétlenül a városi stratégia részét kell hogy 

képezze, és melyet rendkívül következetesen és összehangoltan kell követni.  

Érdemes megemlíteni azt a paradigmaváltást, mely alapján egy város vezetésének feladatköre 

napjainkban már nemcsak az irányításra és a döntésekre terjed ki, valamint a különböző folyamatok 

elindítására. Az elindított folyamatok és feladatok menedzselése, a monitoring és controlling 
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feladatok elvégzése, valamint a hírgenerálás és nyilvánosság-menedzsment – hogy a település 

fejlődése nyomon követhető legyen, és megfelelő helyen szerepeljen a helyi és az országos 

nyilvánosságban, valamint a város ennek megfelelően kerüljön fel a befektetők térképére – ugyanúgy 

kiemelt fontosággal bír. Talán ki is jelenthetjük, hogy ezek nélkül a tevékenységek nélkül manapság 

nem lehet egy város sikerességét garantálni.  

Egységes arculat 
 

Az arculat önmagában nem cél, hanem eszköz. Ha a 

településnek nincs víziója, illetve nincs  stratégiája, akkor nem 

tud egységes és megfelelő arculatot kialakítani, így sorrendben 

a stratégiának és víziónak feltétlenül meg kell előznie az 

arculattervezést.  

Az arculat és imázs egy adott város mindazon jellemzőinek, 

tulajdonságainak, intézkedéseinek összessége, melyek 

meghatározók rá nézve, melyek azonosítják önmagával, illetve 

megkülönböztetik más településektől. A public relations egyik feladata pedig: a szervezeti azonosság, 

és megkülönböztethetőség kialakítása a tudatos kommunikációs és kapcsolatszervező tevékenység 

által. 

Az arculattervezés lényege, hogy a város egységes vizuális képet mutasson, az emberek számára 

felismerhetővé, beazonosíthatóvá és ismerőssé váljon akár egy pillanat alatt is. Az arculat nem csak a 

logóból áll, az csak fontos része az egésznek. A logó egy megfelelő környezetbe helyezve adja a 

megfelelő „öltözéket” a település számára. Az arculatnak nem csak a külvilág felé van szerepe, 

hanem ugyanúgy a városon belül is, hiszen — mint szimbólumrendszer — összehangolja a különböző 

tevékenységeket, egyéneket, kiemelve és erősítve az összetartozás érzését. Az emberek egy bizonyos 

szimbólum segítségével azonosíthatják a „terméket”, és rögtön hozzá is kapcsolják a város nevéhez. 

Ezért fontos az egységes stílus, ezzel is segítve az azonosítást. Az arculat azonban nem mindig 

állandó. Idővel, vagy akár csak szezonálisan is a megújulás új erőt, frissességet kölcsönözhet. Nem 

állandó, hiszen számtalan helyzetben és kontextusban nyilvánul meg a település, így törekedni kell az 

arculati elemek kiegészíthetőségére és könnyed átalakíthatóságára a fő vezérlő motívumok 

megőrzése mellett. 

Nagykanizsa arculata 
 

Tüzetesen áttekintve az 1998-ban készült arculati kódexet megállapítottuk, hogy kifejezetten átfogó, 

szinte mindenre kiterjedő gyűjtemény, mely elkészítésének időpontjában valószínűleg 

teljeskörűségét tekintve példaértékűnek számított. Azonban egy arculat esetében nemcsak a 

kialakítás, hanem a következetes használat és a használati formák betartása és betartatása is 

végtelenül fontos, mely Nagykanizsa esetében a komplex arculati kódex létezése ellenére sem volt 

jellemző. Bizonyos elemek használata jelenleg is folyik, de ez leginkább a hivatali fejléces levélpapírra 

és ajándéktárgyakra korlátozódik. Azonban a szélesebb nyilvánosság előtt megjelenő városi és 

intézményi kiadványok, meghívók, plakátok nem tükröznek semmilyen egységet az esetleges logó-

megjelenésen kívül, ezen felül nemcsak megjelenésükben, de minőségükben is rendkívül 

szerteágazóak. Nagyon fontos lenne egy állandó minőség és forma meghatározása és következetes 
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használata, mely a város és intézményei által megjelentetett 

összes elektronikus, papír és objektumalapú megjelenésre 

vonatkozna.  

Mindezekkel együttesen javasoljuk egy új arculat kidolgozását, 

mely jobban illeszkedik a mai trendbe, és melynek elemei 

sokkal inkább finom, néhány vonallal meghúzott motívumokból 

épülnek fel, melyek könnyen alkalmazhatók külön-külön és 

együtt is, vagy csak egy-egy elem részletének visszatérő megjelenítésével és mégis egységesen 

reprezentálják a város imázsát.  

Mint ahogy azt a fentiekben megfogalmaztuk, a stratégiaalkotás minden esetben megelőzi az arculat 

kidolgozását, így érdemes lenne megfontolni a tanulmányban kifejtett két fő stratégiai keretgondolat 

– a „zöld város és a karneváli forgatag – arculatba történő beemelését, akár integrált formában is.  

Összefoglalva tehát lényegesnek tartjuk egy stratégia gondolat és vízió elfogadását, egy ehhez 

illeszkedő egységes és integratív arculat felépítését, majd ezek folyamatos menedzselését, mérését, 

valamint következetes végrehajtását és példaértékű végrehajtatását.   
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Szervezeti struktúra 

 

A tervezet megalkotása mindvégéig tekintettel volt arra az összefüggésre, miszerint átütő 

eredményeket csak akkor lehet elérni, ha a stratégia leírásra kerül, a változások mérése állandó és a 

változó folyamatok felelős menedzselése biztosított. E komponensek filozófiája abban ragadható 

meg, hogy csak azt tudjuk menedzselni, amit tudunk mérni is, és csak azt tudjuk mérni, amit le 

tudtunk írni.  

A kutatás során a stratégia leírása volt a célunk, a munkamódszer ezt tartotta legfőbb feltételének, 

így az értelmes és megvalósítható ötletek és akciók megfogalmazása volt az alapkritérium. A közös 

gondolkodáson és megegyezésen alapuló leírást egy jelentősnek mondható kérdőíves 

megkérdezéssel és értékeléssel erősítettünk meg, így a stratégia méréséül szolgáló bázis is létrejött. 

A feladatok menedzselésére javaslatunk szerint meg kell teremteni azt a szervezeti hátteret, amely 

biztosítja a megfelelő önállóságot és folyamatos stabilitást, elkülöníti és definiálja a felelősségi 

köröket, pontosan kijelöli a feladatok megoldásának kereteit. Ahhoz, hogy e szervezeti háttér 

valóban képes legyen megfelelni a kihívásoknak, e feladatköröket el kell választani a hivatalos 

ügyintézés más területeitől. Ezért javasolt egy önálló szervezeti egység felállítása, közvetlenül a 

mindenkori polgármester irányítása alatt, minimálisan két fő létszámmal. 

Az alábbiakban javaslatot teszünk egy létrehozandó PR és marketingszervezet tevékenységének 

leírására. 
 

 

Tevékenység leírása       Felelősség leírása 

 

• Arculati kézikönyvnek megfelelő megjelenés    A, CS, Mh 

• Arculati kézikönyv karbantartása     CS 

• Honlap naprakész állapotának biztosítása    CS 

• Honlap fejlesztése       A, S, M 

• Éves rendezvénynaptár készítése     CS, Mh 

• Éves rendezvénynaptár folyamatos karbantartása    CS 

• PR, imázs építéséhez pályázatok készítése, menedzselése  CS, Md 

• Rendezvények megszervezése, lebonyolítása   S 

• Rendezvényekről beszámoló riport készítése   K 

• Sajtó- és média megjelenések időzítése és azok megszervezése CS 
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Kódok értelmezése 
• A – Általános felelősség: irányítja a tevékenység végrehajtását, olyan személyen keresztül, aki a cselekvő 

felelősséget képviseli 

• CS – Cselekvő felelősség: végzi a feladat végrehajtását (neki kell elvégezni) 

• S – Specifikus felelősség: a feladat egy részének, egy jól definiálható speciális részének a megvalósításáért 

felelős 

• Md – Megkonzultálandó felelősség: konzultációs kényszer a „J” típusú felelősséget viselő irányából, még 

mielőtt döntés születne, fel kell szólítani, hogy mondjon véleményt, fejtse ki álláspontját 

• Mh – megkonzultálható felelősség: lehetőség a konzultációra, de nem kötelező, felszólítható, hogy adjon 

információt, tanácsot, vagy tegyen ajánlást 

• K – közlendő felelősség: beszámolási kényszer a „J” típusú felelősséget viselő vonatkozásában 

• J - Jóváhagyó felelősség: az adott terület döntéshozója, azaz jóvá kell hagynia, vagy kifogásolni kell az 

előterjesztéseket. (Ezt a felelősséget az adott szervezetnél a polgármester vállalja) 

17. ábra: PR és marketing iroda szervezeti felépítése és tevékenységei 
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Bevezető gondolatok, alapvetések 
 

A „Nagykanizsa, mint a megújuló energiák városa” elképzelés igen előremutató és figyelemreméltó 

koncepció. Tekintettel a város és a térség földtani, szakmai, gazdasági és társadalmi adottságaira és 

lehetőségeire mindez egy jogos és megvalósítható koncepció, mely iránt kézzelfogható igény és 

érdeklődés mutatkozik.  

Valós és megalapozott az érdeklődés a befektetők részéről, akik tisztán gazdasági alapon kívánják 

megvalósítani a komplex geotermikus energia hasznosítási projektet, ennek legfőbb pilléreként pedig 

a geotermikus erőművet.  

Valós és egyre erősödő az igény a város lakossága és szervezetei részéről is, akik szeretnének egy 

fejlődő és tudatos stratégiát követő városban élni és tevékenykedni, mely egyrészről biztonságot 

nyújt számukra az életfeltételek biztosítása és fejlesztése által, másrészt pedig olyan úttörő szerepet 

vállal a környezeti problémák lokális megoldásában, mely egy felelősségteljes és környezettudatos 

város arculatát teremti meg.  

Az elmúlt években számos országos és több térségi, helyi kutatás és tanulmány megállapította, hogy 

a szénhidrogén ipari kutatófúrásokkal feltárt rétegekből Zala megyében és Nagykanizsa térségében 

több kiváló geotermikus adottságokkal rendelkező körzet létezik. Anyagunk összeállítása során ezért 

nem kívántunk újabb helyzetfeltáró tanulmányt készíteni, sokkal inkább arra törekedtünk, hogy 

azokból kiindulva olyan javaslatokat fogalmazzunk meg a városvezetés számára, melyek elősegíthetik 

a korábbi ötletek és (egyes esetekben kellő részletességgel kidolgozott) elképzelések megvalósítását. 

Ennek megfelelően elsőként összefoglaljuk a geotermikus energia hasznosításának főbb lehetőségeit 

a helyi adottságok figyelembe vételével, a teljesség igénye nélkül.  

 

• Élményfürdő és wellness szálloda létesítése 

E tekintetben figyelembe kell venni, hogy Nagykanizsa szűk környezetében számos ilyen 

létesítmény működik, melyek megalapozott hírnévvel és a kiegészítő szolgáltatások széles 

tárházával bírnak. E téren újabb attrakciót Nagykanizsa nem tud nyújtani, ezáltal nem tudja 

magát a piac többi szereplőjétől megkülönböztetni és kínálatát megfelelően pozícionálni. Így e 

lehetőség megvalósítását nem tartjuk indokoltnak. 

 

• Vizes sportközpont létesítése 

A vizes edző- és versenyközpont létrehozását elsősorban az ilyen létesítmények iránt mutatkozó 

viszonylag állandó hazai és nemzetközi igény indokolná. Ezzel kapcsolatban azonban szükség 

lenne a vizes sportági szakszövetségeknél (hazai és nemzetközi szinten) kiépíteni és fenntartani 

azt a megfelelő lobby erőt, mely által biztosítható a központ edzőtáborok és sportversenyek 

általi kihasználtsága. E beruházás esetében nehéz magánbefektetőket találni, így a komplexum 

létrehozása és üzemeltetése az önkormányzatot terhelné, mely jelentős pénzügyi források 

bevonását tenné szükségessé. A fenti szempontokat figyelembe véve a központ létrehozását 

jelenleg nem látjuk kivitelezhetőnek, azonban egy középtávú előkészítés után a későbbiekben 

érdemes újra megvizsgálni a lehetőségeket.  

 

• Komplex geotermikus hasznosítás 

A geotermikus energia hasznosítására létrejövő erőmű a villamos energia, fűtési energia, 

használati meleg víz előállítása, valamint további hasznosítás (szárítás, üvegházak fűtése) során 

többlépcsős felhasználással biztosítaná a geotermikus energia minél jobb hőhasznosítását. A 
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folyamat során pénzügyi befektetők finanszíroznák a projektet, melynek teljes koordinálását az 

Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. látná el. A projekt a város számára számos 

gazdasági és társadalmi előnyt jelentene, melyeket tanulmányunkban részletesen is kifejtünk. A 

beruházás megvalósítása az önkormányzat részéről semmilyen anyagi befektetést nem igényel. 

A városvezetés a közintézmények és a lakossági fogyasztók bekapcsolásában, a mezőgazdasági 

kistermelők integrálásában, valamint a projekthez szorosan kapcsolódó Kutatási-Fejlesztési-

Innovációs és Oktatási Klaszter létrehozásában kell, hogy szerepet vállaljon.  
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Az alternatív energiaforrásokban rejlő lehetőségek napjainkban 
 
A megújuló energiaipar robbanásszerű növekedésnek indult a 2000-es évek elején. A növekedés, az 

új technológiák és eljárások fejlesztése olyan ütemet mutat, amely csak az elektronikai iparhoz 

hasonlítható. Szakértők, gazdasági szakemberek szerint azon országok, régiók, amelyek időben 

ráülnek erre az egyre dagadó technológiai és gazdasági hullámra, hosszabb távon nagyon jól 

járhatnak.  

Az éghajlatváltozás és az energiaimport függőség elleni küzdelem változtat a foglalkoztatási és 

befektetési mintákon. Ez több iparágban (energiaipar, építőipar) már érezteti hatását és új 

munkahelyek létrejöttét tette lehetővé az elmúlt években. A megújuló energetikai ágazatba való 

befektetések száma és mértéke évről-évre nő. Az elmúlt években az ágazat kb. 2,3 millió 

munkahelyet teremtett a világon. A megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezések és 

alkatrészek gyártása adja a munkahelyek legnagyobb részét, emellett a működtetés és karbantartás, 

valamint sok mérnöki, pénzügyi és jogi szolgáltatás is számos munkahelyet teremt. 

A berendezések és alkatrészek gyártása, összeszerelése mellett a megújuló energiaforrásokat 

hasznosító beruházások megvalósulása technikai, technológiai fejlődést eredményez egy-egy 

térségben, helyben teremt munkahelyeket, megfelelő technológia alkalmazása mellett csökkenti az 

energia előállítás a költségeit, helyben tartja a tőkebefektetéseket és további fejlesztéseket vonz. 

Az Európai Unió energiapolitikájának legfontosabb elemei az energiahatékonyság és az 

ellátásbiztonság növelése. Utóbbihoz jelentős mértékben hozzájárulhat a megújuló energiaipar 

fejlődése. A megújuló energetikai technológiák beruházási és termelési költségekben is egyre 

versenyképesebbek a hagyományos energiatermeléssel szemben. Részarányuk jövőbeni alakulásával 

kapcsolatban megoszlanak a vélemények.  

A szélturbina-gyártás Európában az egyik 

leggyorsabban fejlődő iparággá nőtte ki 

magát a ’90-es évek végére. A tömegtermelés 

növekedésével az előállítási költségek 

csökkentek, és eközben több százezer új 

munkahely jött létre. Mára a szélenergia-ipar 

annyira megerősödött, hogy pusztán piaci 

alapon is versenyképes. 

A szélenergia-ipar az 1990-es évek óta óriási fejlődésen ment keresztül. A globális telepített kapacitás 

a 2003. év végi 40 000 megawattról (MW) 2007 végére 94 000 MW-ra nőtt, vagyis az átlagos éves 

növekedési sebesség majdnem 25% volt. Európa elismerten világelső a szélenergia technológia terén. 

A 2007. végi adatok szerint a világ teljes szélenergia-kapacitásának 60%-a Európában lett telepítve, és 

az európai vállalatok világpiaci részesedése 2007-ben 66% volt. 1 A napenergia-hasznosítás az elmúlt 

évtizedekben a szélenergia-iparhoz hasonlóan igen látványos fejlődésen ment keresztül. Piacbővülést 

és az energiatermelés tekintetében jelentős növekedést produkált és messze felülmúlja más 

megújuló energetikai technológiák fejlődési ütemét. Az Egyesült Államok Országos Megújuló Energia 

Laboratóriuma szerint a fotovoltaikus napelemek gyártása "a világ egyik legfontosabb iparágává 

                                                             
1
 EWEA-Európai Szélenergia Társaság (2009): Szélenergia – a tények – Vezetői összefoglaló, Intelligent Energy projekt, 7.p. 
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válhat". A fotovoltaikus napelemek lehetséges piaca óriási, a fogyasztási cikkektől (például 

zsebszámológép és óra) egészen a távoli és hálózattól függetlenül működő áramfejlesztő és 

vízszivattyúzó rendszereken keresztül a hálózathoz csatlakozó, épületekre telepített rendszerekig és 

nagy kapacitású erőművekig. A jövőben számos napenergiával foglalkozó cég válhat közvetlen 

energiaszolgáltatóvá. Nagy napenergia-termelő állomások látják majd el a városokat megújuló 

energiából származó elektromos árammal. 

Az Európai Unió az agrárpolitika és a vidékfejlesztés egy lehetséges kitörési pontjaként tartja számon 

az energetikai célú szántóföldi növénytermesztést, és az energiaültetvények telepítését. Az EU által 

elkészített Biomassza Cselekvési Terv elképzelései szerint 2010-re kb. 2,5-szeresére nő az 

energiatermelésre hasznosított biomassza mennyisége a 2003-ban hasznosítotthoz képest. 2030-ra, 

vagyis közel 20 év alatt ez az érték több mint négyszeresére emelkedhet. 2 

A vízenergia és a geotermikus energia hasznosítás növekedési üteme szerényebb a többi 

megújulóhoz képest. Vízenergia hasznosítás esetén a potenciál nagyobb részét már kiaknázta az 

emberiség. Az Európai Unióban a bővítés előtti 15 tagállamban a potenciálok nagy részét, (82%-át) 

már kihasználták, míg a csatlakozott tíz további tagállamban csak 36%- át. 3 

A geotermikus energia hasznosításában még jelentős potenciálok vannak. Az Európai Unió 

energiaimport függőségének csökkentése érdekében célul tűzte ki, hogy az Unió teljes 

energiafogyasztásában 2020-ra érje el átlagosan a 20%-ot a megújuló energiaforrások aránya. A 20%-

os vállalás nem kötelező minden tagországra nézve, a 27 tagállamnak átlagosan kell elérnie ezt az 

arányt. Az egyes országok vállalásait az 1. ábra foglalja össze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ábra: A megújuló energiaforrások tervezett részaránya az EU országaiban 2020-ban (Forrás: Európai 

Bizottság, 2007) 

                                                             
2
 Ámon A.-Kardos P.- Kazai Zs.- Perger A.-Tóth N. (2006): Magyarországi fenntartható energiastratégia, Tanulmány, Energia Klub, 23-30. p. 

3
 Ámon A.-Kardos P.- Kazai Zs.- Perger A.-Tóth N. (2006): Magyarországi fenntartható energiastratégia, Tanulmány, Energia Klub, 23-30. p. 
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Az EU végső energiafogyasztásában a megújuló energiaforrások aránya ma 8,5 % körüli. Ez a kitűzött 

céloktól még jelentősen elmarad. A teljesítés érdekében a Bizottság a tagállamok mindegyikének 

egyedi és elérhető célt javasolt, mivel a gazdasági lehetőségek és a helyi adottságok tagállamonként 

eltérőek. 

Az Európai Bizottság szerint a kitűzött célok a technológiai és gazdasági lehetőségeket figyelembe 

véve elérhetők. Hazánk vállalása 13%, mely a jelenlegi kb. 5%-os felhasználást figyelembe véve 

elérhető, ám jelentős fejlesztéseket követel.  

A fenti célok teljesítése a megújuló energiaipar kialakulásához és fejlődéséhez vezethet, ami az alábbi 

előnyökkel járhat az Európai Unióban, így hazánkban is: 

Ellátásbiztonság növelése 

A Föld kőolaj és földgáz készletének legnagyobb hányadát csak néhány ország birtokolja. Ez a tény 

politikai és gazdasági függőséget okoz azon országoknak, melyek nem rendelkeznek fosszilis 

energiahordozókkal. A megújuló energiaforrások hasznosítása hozzájárulhat egy adott ország 

biztonságos energiaellátásához, az energiafüggőség csökkentéséhez, módot ad a decentralizált 

hasznosításra, a szállítási veszteségek és költségek csökkentésére. 

Hosszú távú versenyelőny 

A megújuló energiákkal kapcsolatos technológiák egyre fontosabb szerephez jutnak a világpiacon, 

egyedülálló üzleti lehetőséget biztosítva az európai vállalatok számára. A csúcstechnológiákat 

képviselő tudásintenzív iparágba való befektetés hosszú távú versenyelőnyt biztosíthat. 

Környezetvédelmi célok, szén-dioxid kvóták európai kereskedelme 

A földi légkör védelmét célzó, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését előíró Kiotói 

Egyezményben vállalt célok eléréséhez hozzájárulhatnak az új, környezetbarát technológiák. 

Az Európai Unó tagállamai által kötelezően elkészítendő nemzeti kibocsátási tervek ágazatokra és 

vállalatokra lebontva tartalmazzák a kibocsátható kvótamennyiséget. Az alapegység az egy tonna 

légkörbe kerülő szén-dioxid. Ha az üvegházhatású gázokat kibocsátó cégek túllépik a kibocsátási 

tervben számukra engedélyezett kvótát, akkor a többletet a piacon kell megvásárolniuk. Ha 

valamelyik termelő kvótát takarít meg (vagyis kevesebbet bocsát ki az engedélyezettnél), akkor a 

felesleget az európai piacon értékesítheti. 4  

A CO2 kvóta kereskedelem bevezetésével az új és a már működő üzemek mindegyikét a tiszta 

termelési technológiák fejlesztésére ösztönzik. 

Munkahelyteremtés 

A megújuló energiaipar fejlődése együtt jár az ágazatban foglalkoztatottak számának növekedésével. 

Az Európai Unió és a világ országainak a megújuló energiaforrások területén vállalt célkitűzései és 

kapcsolódó programjai számos munkahelyet teremtettek, és a remények szerint teremtenek a 

jövőben. 

                                                             
4
 Sághy E. (2007): Kvótabiznisz, HVG, 36. szám., 2007.  szeptember, 83. p. 
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Hazai helyzetkép 

A megújuló energiaipar fejlődése hazánkban is elindult. Az energiaár emelések, a földgáz ellátás 

bizonytalanságai és árának alakulása, a sok esetben elavult és pazarló energetikai megoldások miatt 

számos önkormányzat, vállalat és háztartás keresi az új lehetőségeket energiaigényének fedezésére. 

A megújuló energiaforrások hasznosítása a teljes hazai energiafelhasználás kb. 5%-át tesz ki. 

Szakértők a további fejlődési lehetőségeket a bioenergia és a geotermikus energia hasznosításában 

látják. A jól átgondolt, megfelelően szervezett sikeres projektekre a szomszédos Ausztriában számos 

(de már hazánkban is jó néhány) példát találunk. Ezen projektek megvalósítása és működtetése során 

felhalmozódó tapasztalatok megkönnyíthetik a decentralizált energiaellátást célul kitűző települések, 

térségek beruházási döntéseit, lerövidíthetik a tervezés és a kivitelezés időigényes folyamatát. 

Az Új Magyarország fejlesztési Program az Európai Uniós célkitűzéssekkel összhangban kiemelten 

kezeli a megújuló energiaforrások kérdéskörét. Az elmúlt időszakban megszülető új 

kormányhatározatok, rendeletek és a pályáztatási folyamat egyszerűsítése a rendelkezésre álló EU-s 

és hazai források jobb kihasználhatóságát szolgálják.  

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 2009. év elején több energiahatékonyság növelését és a 

megújuló energiaforrások hasznosítását elősegítő pályázatot hirdetett meg.  

A lakossági pályázatok közül az iparosított technológiával épült lakóépületek pályázata a Zöld 

beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogramja keretében, a hagyományos építésű (nem 

iparosított technológiával épített) lakóépületek pályázatai Nemzeti Energiatakarékossági Programból 

és a „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében kerültek 

meghirdetésre. 

Gazdálkodó szervezetek számára az Európai Bizottság által jóváhagyott, a 2007 - 2013 közötti 

időszakra vonatkozó Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében lehet pályázatot 

benyújtani.  

1. Táblázat: Aktuális pályázati lehetőségek és rendelkezésre álló források a KEOP keretében 

Kódszám Pályázati konstrukció 
Rendelkezésre álló 

forrás 

KEOP-2009-
4.2.0/A 

Helyi hő- és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 

6 milliárd Ft 

KEOP-2009-
4.2.0/B 

Helyi hő- és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 

KEOP-2009-4.4.0 
Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő és 

villamosenergia-, valamint biometán termelés 
10 milliárd Ft 

KEOP-2009-
5.3.0/A 

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése 

6 milliárd Ft 

KEOP-2009-
5.3.0/B 

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrásokkal 
kombinálva 
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KEOP-2009-5.4.0 Távhőszektor energetikai korszerűsítése 8 milliárd Ft 

KEOP-2009-
5.2.0/A 

Harmadik feles finanszírozás 

4 milliárd Ft 

KEOP-2009-
5.2.0/B 

Harmadik feles finanszírozás épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva 

Forrás: NFÜ 

Az következő években hasonló pályázati konstrukciók kiírása mellett várható a szén-dioxid kvóta 

eladásokból feltöltött Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) bővülése. A ZBR-ben a vissza nem térítendő 

összegek forrása a kiotói jegyzőkönyv szerinti szén-dioxid-kvóták értékesítésének bevételéből 

származik, vagyis egy olyan "felülről nyitott" keret, amihez a további értékesítésekkel újabb összegek 

érkezhetnek a kasszába. 

Külön figyelmet kell fordítani a harmadik 

feles finanszírozási lehetőségek felkutatására 

és igénybevételére. A „harmadik feles 

finanszírozást” végző gazdálkodó 

szervezetek, saját finanszírozásban hajtanak 

végre - elsősorban a beavatkozás által elért 

megtakarításból finanszírozott - 

energiakorszerűsítési beavatkozást. 

Ahogy az előzőekben említésre került a 

megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezések és alkatrészek, kiegészítő elemek gyártása, a 

működtetés és a karbantartás fontos szerepet játszhat az elkövetkező időszakban a munkahelyek 

teremtésében is. A 2. táblázatban bemutatott néhány várható és már megvalósult beruházás 

alátámasztja a terület foglalkoztatásra gyakorolt hatásaival kapcsolatos várakozásokat. 

2. Táblázat: Példák a megújuló energiaipar fejlődésének foglalkoztatásra gyakorolt hatásaira 

Település Várható és már megvalósult beruházások Forrás 

Tatabánya 

A Genesis Solar Magyarország Kft. aláírta a napelemgyárának építésére kiválasztott 
7,5 hektáros telek végleges adásvételi szerződését a tatabányai Ipari Park Hungária 
Kft-vel. A gyárban az amerikai Applied Materials Inc. (AMAT) cég vékonyfilm 
technológiájának alkalmazásával 5,7 négyzetméteres, elektromos áram termelésére 
alkalmas napelemek készülnek majd, elsősorban napelem farmok részére. A 
Tatabányai Ipari Parkban létesülő napelemgyár közel 200 munkahelyet teremt, a 
beruházás értéke 99,5 millió euró. 

MTI, 
2008.12.11 

Szolnok 

A napkollektorok gyártásával is foglalkozó Segura spanyol cégcsoport egy 
napkollektor gyár építéséről folytat egyeztetéseket Szolnokon a város vezetésével. A 
Segura egy speciális termo napelemet fejlesztett ki, mely minden eddig gyártott 
elemnél nagyobb hőt képes termelni. A fejlesztés központja Svájcban és 
Spanyolországban van. A cég számára az most a legnagyobb kérdés, hogy hol építik 
fel az újonnan fejlesztett elemeket előállító üzemet. A város ajánlatot tett a gyár 
szolnoki megépítésére. A spanyolok tervei szerint a napelemek tartóvázait már 
Szolnokon állítanák össze hamarosan. 

www. 
szolnok.hu  

2009.04.29. 

 



FÖLDÜNK KINCSE - A JÖVŐ HORIZONTJA Pannon Egyetem Nagykanizsa 

 

 
10 

Érsekújvár 

Naperőművet terveznek Érsekújvár határába - A beruházó egy 46 hektáros területen 
építené meg a napkövető napelemekből álló naperőművet. A városi tanács tagjainak 
hozzájárulása után hamarosan a város képviselőtestülete is megszavazhatja az 
erőmű építését. 

MTI, 

2009.05.13 

Dorog 

Növeli napelemtermelését a japán Sanyo Electric cég magyarországi leányvállalata. A 
tervek szerint 2010-től a magyarországi lesz a cég legnagyobb napelemgyára. A 
tervek szerint ebben az évben a dorogi solar divízió létszámát jelentősen megemelik. 
A dorogi üzemből kikerülő gyártmányok zömét Németországban, Spanyolországban 
és Olaszországban, valamint a skandináv államokban értékesítik. A termelés 
bővítésével újabb piacok megnyílásával számolnak. 

Napi 
Gazdaság, 

2008.09.15 

Szeged 

Közös kutatás-fejlesztési tevékenységről írt alá megállapodást a Semilab Félvezető 
Fizikai Laboratórium Zrt. és a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és 
Informatikai Kara.  

A félvezetők optikai és elektromos tulajdonságait vizsgáló laboratórium feladata 
olyan optikai mérési elvek keresése és fejlesztése lesz, amelyekkel a környezetbarát, 
megújuló energiát hasznosító félvezető- és napelem-szerkezetek minősítése 
megoldható, és amelyek később a Semilab Zrt. ipari körülmények között működő 
mérőberendezéseibe integrálhatók. 

Zöldtech, 
2009.03.05 

 

Kaposvár 

A folyamatosan növekvő kereslet miatt barnamezős beruházással új üzemet épít 
Kaposváron a három céget tömörítő Lakics cégcsoport (amely a világ vezető 
szélkerékgyártóinak is beszállítója). Egy, a helyi önkormányzattól megvásárolt 
területen közel egymilliárd forintos fejlesztésbe kezd az elsősorban generátor- és 
motorgyártással foglalkozó cég. A döntés hátterében elsősorban az áll, hogy a 
külpiacokon - főként az uniós országokban - egyre nagyobb az érdeklődés a 
különböző típusú szélerőművekben használt alkatrészek és részegységek iránt.  

A Komlón, Sántoson és Dombóváron is üzemet működtető társaság az új, várhatóan 
mintegy kétszáz dolgozót foglalkoztató kaposvári üzemet elsősorban a meglévő 
dombóvári kapacitások bővítése, illetve a jelenleginél korszerűbb technológia 
telepítése miatt hozza létre. Az építkezés a jövő év elején kezdődik, s a tervek szerint 
még 2009-ben be is fejeződik.  

Napi 
Gazdaság, 

2008.10 07. 

Belezna 

A Zala megyei Beleznán, ahol uniós támogatással megépített, pellet fűtőanyagot 
előállító gyárat avattak. A pelletüzem egy egykori szövetkezeti major öthektáros 
területén, barnamezős fejlesztésként valósult meg 480 millió forintos beruházással, 
melyből 143,5 millió forint pályázati támogatás. Az üzem kapacitása évi 10 ezer 
tonna. A hátrányos helyzetű kistelepülésen egy egykori szövetkezeti major 
öthektáros területén, "barnamezős" fejlesztésként valósult meg a beruházás. Az új 
gyárban jelenleg tizenegy alkalmazottat foglalkoztatnak, de a tervek szerint később 
bővítik a létszámot. 

MTI, 

2008.11.28 

Perkupa 

Az észak-magyarországi Perkupán a Genex Cégcsoport  elhelyezte Magyarország és 
Közép-Európa első környezettudatos klímagyárának alapkövét.  A cég gyártási 
palettáján folyadékhűtők, geotermikus és egyéb hőszivattyúk szerepelnek. 

A felépítendő, s a  jövő év februárjában megnyíló GenexAir üzem enyhíthet majd az 
ország munkanélküliségtől különösen sújtott régiójának foglalkoztatási helyzetén. 
Budapesti központja mellett 2004-ben megkezdte a külföldi leányvállalatok 
létrehozását is: mára jelen van termékeivel Bulgáriában, Egyiptomban, Romániában, 
Szerbiában, Szlovákiában és Németországban.  

EuroAstra 
Internet 
Magazin, 

2008.11.06. 

 

Az alternatív energiaforrásokban rejlő lehetőségeket egy-egy település, térség szempontjából tehát 

két oldalról érdemes megközelíteni.  
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Az egyik a megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezések (pl. geotermikus erőmű, 

biomasszaféleségeket hasznosító fűtőmű) telepítése. Ezen beruházások automatizáltsága magas 

fokú, így munkahelyteremtő képességük alacsony, viszont technikai fejlődést, innovatív lendületet 

visznek egy-egy térség életébe, és további fejlesztéseket, beruházásokat vonzanak (pl. energiaigényes 

termelőüzemek betelepülése az olcsóbb energia miatt).  

A másik alternatív energiaforrásokban rejlő lehetőség a berendezéseket gyártó, fejlesztő és 

összeszerelő üzemek, logisztikai központok által teremtett munkahelyek várható növekedése. 

A továbbiakban csak az első (megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezések telepítése) 

lehetőséggel foglalkozunk, de a város adottságai ismeretében fontosnak tartjuk az utóbbi, megújuló 

energiaforrásokat hasznosító berendezéseket gyártó, fejlesztő és összeszerelő üzemek, logisztikai 

központok térségbe vonzását. Ezen lehetőség kiaknázásába való „befektetés” elsősorban marketing 

és szervezési feladatokat jelentene. 
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Geotermikus erőmű megvalósítási lehetősége Nagykanizsa térségében  
 
Európában a geotermikus energiatermelésben még nem következett be olyan jelentős fellendülés, 

mint a szélerőművek esetében, de a nemzetközi fejlődés vitathatatlan. A nemzeti szabályozástól 

függően némi fáziskéséssel a fejlődés hazánkban is beindulhat, hiszen Magyarország Európa egyik 

legkiválóbb geotermikus potenciáljával rendelkező Pannon-medencében helyezkedik el. 

A geotermikus energia-termelés hazánkban a közvetlen hőszolgáltatásra korlátozódik, elektromos 

áramtermelő geotermikus erőmű sem Magyarországon, sem a közép-kelet európai térségben nem 

üzemel, amennyiben Ausztriát nem számítjuk ebbe a térségbe.  

Geotermikus erőmű alatt a továbbiakban egy telephelyen lévő olyan energia-átalakító létesítményt 

értünk, amely elsődleges energiaforrás felhasználásával villamos energiát termel és a folyamat során 

megmaradó hő – geotermikus fűtőmű - is hasznosításra kerül. 

Számos országos és több, Nagykanizsa Megyei Jogú Város számára elkészített kutatás és tanulmány 

megállapította, hogy a szénhidrogén ipari kutatófúrásokkal feltárt rétegekből Zala megyében és 

Nagykanizsa térségében több fűtési hőhasznosító egység és egyes helyeken geotermikus erőmű is 

létesíthető. Ezek mérete és száma a makrogazdasági szabályozóktól függ.  

 

Előnyeik nyilvánvalóak:  

• Támogatják a decentralizált elektromos áram termelést és a jól kiegyensúlyozott hálózatot. 

• Épületben vannak elhelyezve, nem bocsátanak ki zajt. 

• A kitermelt hévíz zárt rendszerben visszasajtolásra kerül, ezért nem bocsátanak ki szén-dioxidot. 

• Nem igényelnek alapanyagot. 

• Az erőműből kilépő hőenergia kaszkád rendszerben történő felhasználása munkahelyet 

teremthet.  

 

Ezen lehetőségek és a belőlük származó előnyök kihasználása nagy jelentőséggel bír Nagykanizsa 

város jövőbeni fejlődésében. A város számára korábban készített fejlesztési koncepciók, tanulmányok 

részletesen bemutatják a város és szűkebb környezetének geotermális adottságait.  

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása számára készített „Megújuló energiaforrások 

hasznosítási terve” című tanulmány (Pylon Építési és Kereskedelmi Kft., 2005) szerint több helyszín is 

geotermikus hőenergia-forrásként javasolható fűtőerőművi, kertészeti és mezőgazdasági 

hasznosításra. 

A 2006-ban készített „Nagykanizsa, a megújuló energiák városa - Komplex geotermikus hasznosítás 

projekt” (Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.) részletesen elemzi egy geotermikus 

erőmű megvalósításának műszaki, tervezési paramétereit, a megvalósítás feltételeit és kockázatait, 

figyelembe véve a helyi adottságokat. 

A részletes elemzés szerint a kedvező helyi geotermikus adottságok komplex hasznosítására javasolt 

egy regionális és országos szintű referenciahely létrehozása, optimális erőművi-, hő- és egyéb célú 

hasznosítási technológiák megválasztásával az alábbiak szerint: 

• A geotermikus energia hasznosítása 1 kútpár létesítésével tervezhető, egy 4.000 m mélységű 

termelő, illetve egy 4.200 m mély visszasajtoló kúttal. A kitermelt, óvatos becslés szerint 

várhatóan 120 – 130 oC hőmérsékletű víz többlépcsős hasznosítás során adja le energiáját.  

• Az elektromos energia előállítására a nemrég szabadalmaztatott Kalina-technológia alapján 

működő turbina ajánlott. A Kalina technológia révén alacsonyabb hőmérsékletű geotermikus 
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területeken is termelhető áram. A módszer arra a műszaki folyamatra épül, hogy alacsony 

hőmérsékletű forrásból származó hőenergiával ammónia és víz zárt rendszerben áramló elegyét 

hevítik és elpárologtatják. Az ammónia és a víz, mint bármilyen más egykomponensű közeg, 

állandó hőmérsékleten párolog el, illetve alakul cseppfolyóssá. A Kalina technológia egyedisége 

abból fakad, hogy a két közeg elegye viszont változó hőmérsékleteken párolog el, illetve alakul 

vissza cseppfolyós halmazállapotúvá. Ez a tulajdonság nyújtja azt a lehetőséget, hogy az 

ammónia és a víz elegyével hatékonyabban felhasználható a hulladékhő, mint az 

egykomponensű anyagokkal. Az alacsonyabb hőmérsékletű rendszerek összehasonlításából 

kiderül, hogy a Kalina technológia használatával az elektromos erőművek hatékonysága akár 20-

50%-kal is megnőhet. 

• A termelt villamosenergia a rendszer belső igényeinek ellátását (elsősorban a víztermelő és 

visszasajtoló rendszer, a hőelosztó rendszer szivattyúinak működtetését) biztosítja, a többlet 

pedig a szolgáltató (EON) elosztóhálózati rendszerére csatlakoztatva hasznosul. 

• A hőenergia kommunális fűtés és háztartási melegvíz előállítás, valamint ipari, mezőgazdasági, 

vagy egyéb célú fogyasztók hőellátása során hasznosul. 

• A megújuló energiaforrások (kiemelten a geotermikus energia) hasznosítására specializálódott 

innovációs-kutatási-oktatási központ kialakítása. 

 

A demonstratív célú referenciahely megvalósításán kívül, mely a gyakorlatban mutatja be a kivételes 

hazai geotermikus adottságok hasznosíthatósági lehetőségeit, a projekt megvalósításának jelentős 

gazdasági eredményei is várhatóak.  

Szakértőkkel való egyeztetések alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a létesítmény majdani 

gazdaságosságát a tervezés stádiumában nehéz megjósolni. Részletes geológiai, hidrológiai, vízkémiai 

ismeretek nélkül a beruházás értéke nem becsülhető. Jól kiforrott a felszín feletti – pl. erőművi – 

technika, technológia, ez a rendszer jól tervezhető része. A földalatti rész viszont – Magyarország 

bonyolult geológiai viszonyai között, valamint az elterjedtebb karbonátos képződmények 

nehezebben kezelhető volta miatt – nagy hibával tervezhető. Ennek ellenére mégis elkészült egy 

részletes és felhasználható gazdaságossági számítás, mely hozzáférhető lehet egy beruházás 

megvalósulásakor. 

 

A fenti elképzelés megvalósítása és a részletes tervek kidolgozása az alábbi lépések szerint valósulhat 

meg: 

•••• Előkészítési és kutatási fázis: a térség altalajában szénhidrogén-kutatás során megismert, 

részlegesen feltárt, a geotermikus energia tárolására, vezetésére alkalmas képződmények 

víztározó sajátosságainak megismerése. A folyamat idő- és költségigényes, megvalósítása 

elkerülhetetlen a további tervezési folyamat szempontjából.  

•••• Tervezés: az előkészítési, kutatási fázis eredményeinek ismeretében, a lehetséges műszaki 

megoldásokhoz igazodó részletes idő és költségterv összeállítása. 

•••• Engedélyeztetés: Egy erőmű létesítésének és hálózatra csatlakoztatásának engedélyezése, 

tekintet nélkül az alkalmazott technológiára, igen sokrétű feladat, amelyben számos hatóság 

részvétele szükséges. A jogalkotó differenciáltan szabta meg az engedélyeztetési eljárás 

mélységét az erőmű teljesítőképességének függvényében. 

•••• Kivitelezés: termelő és visszasajtoló kutak kiképzése, csővezeték-hálózat kiépítése, erőmű 

építészeti kialakítása, erőművi villamos és hőenergia termelő-hasznosító technológiai 

berendezések beépítése, szerelése az egyes alrendszerek csatlakoztatása, szerelése. 
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A továbbiakban a fenti, 2009-ben is aktuális, az Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. 

által részletesen kidolgozott elképzelések megvalósításának követelményeit vizsgáljuk, melyben 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának aktív együttműködése szükséges a kapcsolódó 

adatszolgáltatási tevékenységben és a területet érintő műszaki, jogi lehetőségek tisztázásában. A 

rendszer kialakítása során a létesítési területre vonatkozó helyi sajátságok figyelembe vétele és a 

területet érintő aktuális (gyakran bonyolult) szabályzás nyomon követése a későbbiekben 

mindenképpen szükséges. 
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat szerepe a projekt 
szemszögéből – Javaslatok 
 
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az előző fejezetekben felvázolt projekt az önkormányzattól 

semmilyen anyagi ráfordítást nem igényel. Az Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. a 

geotermikus kiserőmű mintaprojektet üzleti alapon kívánja megvalósítani. Mint már említettük, saját 

hatáskörben elkészült egy elő-megvalósíthatósági, valamint egy részletesebb megvalósíthatósági 

tanulmány. A befektetőket is az Aquaprofit Zrt. vonja be a projektbe. A projekt azonban csak akkor 

lehet sikeres, ha az önkormányzat szorosan együttműködik a befektetőkkel és a kivitelezőkkel. 

Mindez a gyakorlatban a következőket jelenti. 

 

A projekt megvalósulása szempontjából fontos, hogy az önkormányzat ne kötelezze el magát hosszú 

távú energia, illetve hő szolgáltatásra más társaságokkal. A mintaprojekt sikeréhez hozzátartozik, 

hogy a hőhasznosításba közintézményeket, továbbá lakóközösségeket is be kell vonni. Ha más cégek, 

szolgáltatók az önkormányzattal kizárólagosságot tartalmazó szerződéseket írnak alá, az veszélyezteti 

a projekt sikerét. Ki kell jelölni a szóba jöhető közintézményeket, valamint segíteni kell a 

lakóközösségekkel való tárgyalásokat és megegyezéseket. Elsősorban olyan közintézményeket 

javasolunk, amelyek rendszerbe való bekapcsolása országos hírértékű. Ilyen lehet a helyi kórház, 

továbbá oktatási intézmények, valamint maga az önkormányzat is.  

 

Az önkormányzatnak kommunikálnia kell a geotermikus erőmű létrehozásának előnyeit a lakosság és 

a közintézmények számára. Ebben kulcsfontosságú szerepet játszik annak megjelenítése, hogy a 

városvezetés elkötelezett az előremutató stratégia és fejlesztés iránt. E tekintetben a legfőbb 

szempont az önkormányzat, mint a társadalmi felelősségvállalás mintapéldája, amely 

környezettudatos és a város hosszú távú fejlődését szolgáló magatartásával úttörő szerepet vállal. 

Másrészről az erkölcsi értékek mellett – a közintézmények, lakossági fogyasztók villamosenergia, 

fűtés-hűtés, illetve melegvíz ellátását biztosítva – konkrét gazdasági, életszínvonalbeli javulást is nyújt 

a város lakóinak. A közműszolgáltatások liberalizálása, a gázszolgáltatás bizonytalansága ugyanis 

számos intézmény és lakóház esetében okozhat gazdasági, esetleg ellátásbeli problémákat, melyek az 

erőmű általi szolgáltatásokkal egyértelműen elkerülhetők.  

 

Az önkormányzat járuljon hozzá a mezőgazdasági kistermelők integrálásához. A mezőgazdaság terén 

a célcsoporthoz tartozó kb. 70 egyéni vállalkozó van, többségében mikrovállalkozások, 10 milliós 

nagyságrendű árbevétellel. A bajcsai kutakhoz legközelebb koncentráltan egy 3-4 hektáros terület 

van. A helyi termelőket koncentrálni kell valamilyen formában a termelt hőenergia hatékony 

felhasználásához. Az önkormányzat feladata lenne ennek a tevékenységnek a koordinálása. 

 

Az önkormányzat részéről továbbá kívánatos, hogy figyelemmel kísérje a geotermikus energia 

hasznosításával kapcsolatos törvényi előírások és jogszabályok alakulását. Mindenképpen szükséges a 

Bányatörvény esetleges aktuális módosításainak követése az esetleges nem városbarát koncesszió 

elkerülése végett. Ezen kívül célszerű lenne a Nagykanizsa környéki potenciális geotermikus 

felhasználási pontok pontos feltárása (Rotary Fúrási Zrt.-től), valamint a meglévő kutak 

tulajdonjogának és azok elidegenítési módjának tisztázása. Például indokolt lehet a General Electric 

esetlegesen felszámolásra kerülő területének új kút fúrására történő alkalmasságának vizsgálata, jó 

fekvését figyelembe véve.  
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A projekt a megújuló energiaforrások egyik mintaprojektje, országos és nemzetközi viszonylatban 

egyaránt. Az önkormányzatnak szerepet kell vállalnia a mintaprojekt, a geotermikus kiserőmű, 

valamint a Kutatási-Fejlesztési-Innovációs és Oktató Klaszterhez kapcsolódó marketing feladatok 

ellátásában. Ennek a mintaprojektnek a városmarketing részét kell képeznie. Ez a marketing 

tevékenység a „Nagykanizsa – Zöld város” koncepció keretei között valósítható meg a 

leghatékonyabban. 

 

Zala megye és Nagykanizsa évtizedeken keresztül a szénhidrogén-kutatás fellegvára volt. Számos 

helyi szervezet, szakember nyújthatja tudását, helyismeretét a geotermikus erőmű létrehozásához, 

valamint a további kapcsolódó projektek (kutatás, innováció, oktatás, szakmai rendezvények) 

megvalósításához. Ennek elősegítése érdekében mindenképpen szükséges egy szakmai, társadalmi 

klaszter létrehozása, amely integrálja az érintett szakmai, gazdasági, társadalmi szervezeteket, 

szakembereket.  

 

A klaszter jelentős szerepet vállalna a szakemberképzésben (geokémia, geotermikus szakmérnök, 

energetikai rendszerek), amely hazai és külföldi szakértők képzésével a helyi igények kielégítésén túl 

egy dinamikusan fejlődő ágazat hazai és nemzetközi szakembergárdáját biztosítaná.  

Példaként említhető, hogy a már jelenleg is futó geotermikus szakmérnöki képzés hallgatói számára 

több diplomaterv feladatot lehetne megfogalmazni a városra vonatkozó geotermikus fejlesztések 

kidolgozására.  

 

Az önkormányzat vegyen részt a Geotermikus Kutatási-Fejlesztési-Innovációs és Oktatási Klaszter 

alapításában.  

 

További javasolt klasztertagok: 

• Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. 

• Pannon Egyetem 

• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

• Miskolci Egyetem 

• Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) 

• Coca-Cola Beverages Magyarország Kft. Zalaszentgróti gyára 

• Rotary Fúrási Zrt. Nagykanizsa 

• Kapcsolódó civil szervezetek 

• egyéni szakértők 

 

A klaszter tevékenységi körét az alábbiakban határozhatjuk meg: 

• Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos kutatások  

• Geotermikus kutatások 

• Geotermikus erőmű fejlesztéshez kapcsolódó kutatások 

• K+F és Innovációs projekt menedzsment oktatás 

• Innovációs menedzsment szakirányú továbbképzési szak indítása 

• A területhez kapcsolódó felsőfokú szakképzés, szakmérnöki képzés indítása  

• A K+F, az innováció és az oktatás felsorolt területeihez kapcsolódó pályázati tevékenység 
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• A geotermikus kiserőmű fejlesztéséhez kötődő beruházás pályázati tevékenysége 

• Szakmai konferenciák, kiállítások és egyéb rendezvények szervezése, lebonyolítása 

• A megújuló energiaipar fejlődésében rejlő potenciális lehetőségek (munkahelyteremtő 

gyártó, összeszerelő bázisok, logisztikai központok telepítése) kihasználása 

 

A javasolt klasztertagokkal való egyeztetéshez és a szervezési feladatok ellátásához a Pannon 

Egyetem szakmai közreműködése és koordináló szerepe mellett szükséges az Önkormányzat részéről 

a klaszter megalapítási szándékának kinyilvánítása, valamint a további működés támogatása, 

esetlegesen újabb szereplők bevonása.  

 

Összefoglalva az önkormányzat szerepe, főbb feladatai a projekt szemszögéből a 2. ábrán bemutatott 

részfeladatokból tevődik össze. 

 

 

2. Ábra: Az önkormányzat szerepe a projekt szemszögéből 
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat lehetősége, haszna a 
projekt szemszögéből 
 
Hírnév 
 

A Nagykanizsa–Bajcsai geotermikus kiserőmű, mint speciális villamos és hőenergiát kogenerációban 

termelő üzem, egyik meghatározó támpontja lesz mindazoknak az innovatív technológiáknak, amely 

pillérekre épül a tervezett, megújulni szándékozó város már a soron következő középtávú 

időszakban, s amely egyben jellegzetességét is képezi a városnak, mivel Magyarországon és a 

szűkebb térségében elsőként valósulhat meg a kedvező feltételekkel bíró rezervoárra alapozva ez az 

egyelőre kisteljesítményű, később jelentősen fejleszthető erőmű. Nagykanizsa városa a zöld város 

koncepciójába illeszkedően a megújuló energiaforrások innovációs és kutató központjaként kerül be 

a köztudatba. 

Az országban első erőművet is magába foglaló többlépcsős geotermikus energia hasznosítás 

(elektromos energia, fűtés-hűtés, meleg víz és egyéb hasznosítás) megvalósítása, közintézmények 

(például kórház, iskola) hőenergiájának biztosítása olyan szintű országos és nemzetközi 

médiaérdeklődésre tarthat számot, amely széles körben ismertté teszi a várost, annak jó hírét viszi. A 

város jó hírneve, arculata a helyi lakosság identitását, a város, városvezetés iránti elkötelezettségét is 

erősíti, mely elengedhetetlen feltétele a „Nagykanizsa – az élhető város” tudat kialakításának, ezáltal 

a város hosszú távú fejlődésének. E szempont különösen is figyelmet érdemel a 2007-es városimázs 

kutatás során elért eredmények (23 megyei jogú város közül a 23. hely) javításában, a város 

arculatának formálásában.  

 

Gazdasági előnyök 

A geotermikus kiserőmű energetikai projekt közvetlen, mérhető eredménye az a több változatban 

kidolgozott erőművi villamos és hőteljesítményű berendezés, mint új termelő-átalakító energetikai 

ipari üzem létrehozása, melynek energiahordozója – „tüzelőanyaga” – mintegy ingyen van a város, a 

társadalom számára, csupán az energiahordozó fluidum kitermelésével és visszasajtolásával járó 

költségek terhelik, azon felül szállítási költségek sem jelentkeznek. 

Az erőmű majdani leállása, megszűnése esetén sem okoz külön költségeket (pl. eltemetés, fáradt, 

sugárzó fűtőelem tárolási, szállítási, tájrehabilitációs és tájrekultivációs költsége stb.). 

Összességében nincs externális költsége, amitől a leginkább versenyképes vízhasznosításnak is 

minősül egyéb erőművi technológiákhoz képest. Ezenfelül a termelt energiavolumen abszolút 

energia-megtakarítást jelent nemzetgazdasági szinten, ezzel arányos hagyományos energiahordozói 

kiváltást, helyettesítést, egyben import kiváltást is eredményez. 

 

A Kutatási-Fejlesztési-Innovációs és Oktató Klaszter, valamint a geotermikus kiserőmű fejlesztések 

további innovatív technológiák kutatására és megvalósítására építő vállalatokat, szervezeteket 

vonzanak a régióba, amely egyrészt a régió gazdasági és innovációs potenciálját növeli, technikai 

fejlődést, innovatív lendületet visz a térség életébe, másrészt helyi adók formájában rövid távú 

bevétel növekedést jelent a város számára. 

Közvetett gazdasági szempontként jelenik meg, hogy ma már számos cég törekszik a hagyományos 

energiaforrások helyett a megújuló energiák hasznosítására, környezettudatos működésre. Az 

érdeklődő befektetők számára rendkívüli előnyt jelent, hogy Nagykanizsa térségében erre nem kell 
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nekik külön erőforrásokat mozgósítani, és önálló fejlesztéseket megvalósítani, hanem ez a lehetőség 

már adott, kiépített, melyet ők készen igénybe tudnak venni. Ez tehát további cégek letelepedését 

segíti elő, ezáltal új munkahelyek létrehozását és a helyi bevételek növekedését támogatja.  

 

Foglakoztatás, munkahelyteremtés 

A létesítmény megvalósítását megalapozó és a kivitelezést is magába foglaló főütemi munkálatok 

idején megnövekedik a térség foglalkoztatása.  

A tervezés és megvalósítás becsült 3 éve alatt, különösen az építkezés idején közel 100 fő 

foglalkoztatással lehet számolni, amely a térség munkaerő-gazdálkodási gondjait csökkenti, a 

szakképzett munkaerőigényen kívül, a szakképzetleneket is be tudja időszakosan vonni. 

A szervezési és monitoring munkába pedig egyenlő, vagy növelt esélyt teremt női szakemberek 

bevonására is. 

A létesítmény elkészültével, az állandó – 3 műszakos – üzemeltetéshez szükséges foglalkoztatáshoz a 

kitermelői oldalon legalább 5 fő, az átalakítói és elosztói oldalon további 10-10 fő szükséges. 

Összességében mintegy 25 új munkahely teremtése valósul meg, egyben a város gazdaságélénkítése 

is. A hőfogyasztói kör és hálózati rendszer bővülésével, az üzemeltetés-karbantartás 

többletfeladataival járó további min. 3 szerelőpár alkalmazása szükséges később. Mindez hozzájárul a 

munkanélküliség csökkentéséhez. 

Közvetett formában ugyanakkor a helyi vállalkozások (elsősorban mezőgazdasági mikrovállalkozások) 

fennmaradását és fejlesztését is támogatja a projekt megvalósítása a meleg víz szárításra, illetve 

fűtésre történő felhasználása által. A vállalkozások integrálásával közös fejlesztésekre, pályázati 

források igénybevételére is lehetőség nyílik. E szempont különös figyelmet érdemel, hiszen hosszú 

távon a város, a térség fejlődésének motorjai a mikro-, kis-, és középvállalkozások.  

Úgy gondoljuk, hogy ezen közvetlen, illetve közvetett munkahely teremtési lehetőségek mindenképp 

figyelmet érdemelnek, főként az utóbbi hetekben bizonyossá vált tömeges elbocsátások (General 

Electric - Nagykanizsai gyár) fényében.  

 

Környezetvédelem 

A geotermikus energia a legtisztább alternatív energiahordozónak minősül, a választott bináris 

áramfejlesztő technológia pedig olyan zárt rendszer, amely nem jár környezetszennyezéssel. 

A kitermelt víz visszasajtolása nem bontja meg, hanem fenntartja a térség vízgazdálkodási 

egyensúlyát. A működtetéséhez használt felszín alatti forró víz zárt rendszerben végzi körforgását a 

termelő és visszasajtoló kút között, a várhatóan magas sótartalmú víz visszasajtolásra kerülve nem 

okoz környezeti problémát. Elméletileg csak csekély mennyiségű gázok leválasztására lehet szükség a 

folyamat során, amennyiben ennek nem lesz negatív hatása a kiválásokra. 

A tervezett hasznosítás a megtermelt, átalakított energiamennyiség arányában csökkenti a szűkebb 

és tágabb térség káros anyag kibocsátását, különösen csökkenti a globális felmelegedést okozó CO2 

kibocsátások mennyiségét. Ez - bekapcsolódva a CO2 kvóta kereskedelembe - állandó bevételt jelent 

a város számára. 

 

Összefoglalva az önkormányzat lehetősége, haszna a projekt szemszögéből a 3. ábrán bemutatott 

négy fő terület, illetve tevékenység köré csoportosulnak. 
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3. Ábra: Az önkormányzat lehetőségei a projekt szemszögéből 
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Nagykanizsai fejlesztési koncepciók, tervek – kapcsolódás az 
alprojektekhez 
 

A geotermikus munkacsoport munkája során próbálta elkerülni a párhuzamosságokat, így a további 

három munkacsoporttal szorosan együttműködve a közös – a képviselőtestület által megfogalmazott 

– stratégiai irányokat tartotta szem előtt. Ennek következtében a fejlesztési tervek a jól 

kommunikálhatóságot, az egységes marketing lehetőségét, a munkahelyteremtést és a szolgáltatói 

szemléletet egyaránt tükrözik.  

 

Véleményünk szerint a geotermikus potenciálban rejlő további építkezésnek több fázisa, szintje 

különböztethető meg. A gazdaságosság, a munkahelyteremtés, mint legfontosabb célok egy olyan 

fundamentumot igényelnek, melyekre a rövid-, közép- és hosszú távú tervek és feladatok 

ráilleszthetőek, ráépíthetőek. Ez az alap lehet Nagykanizsa városának és régiójának olyan szoros, 

önfenntarthatóságra törekvő együttműködése, mely a tradicionális város modern változatát képes 

létrehozni. E fogalmon azt értjük, hogy a térség energiaszükségletének, szakemberképzésének, 

munkaerő felvételének, stb. döntő részét helyben teremti meg; kialakítja azt a hatékony szervezeti 

rendszert, mely koordinálja a feladatokat, és valóban ön-kormányzatilag működik. Minderre felépíti 

sajátos arculatát, mely egyediségével vonzóvá teszi a várost és környékét, mind az ideérkező 

lehetséges befektető vagy turista, mind pedig a helyi lakosság számára. Ennek a lehetőségét több 

koncepció is figyelembe vette, kapcsolódva a többi munkacsoport munkájához. 

 

Nagykanizsa – „Zöld város” az élhető jövőért  

A marketing területén kidolgozásra került az az alapötlet, mely a környezettudatos város képét 

rajzolja meg egy élhető jövő érdekében. E koncepció mottója a „gondolkozz globálisan, cselekedj 

lokálisan” elvére épül, és tulajdonképpen a geotermikus energia-kincs lehetőségéből kiindulva 

fogalmazza meg azt a keretet, ami alapjául szolgálhat az önfenntartó város stratégiai céljai 

elérésének. A zöld város koncepció – számos összetevője mellett – legfontosabb kitételként egy 

geotermikus erőmű meglétével számol, amely egyedülállósága okán valóban egyedi ismérve, 

unikalitása lehet Nagykanizsának.  

 

E beruházás gazdasági előnyein felül az élőhely minőségét javítaná, az alternatív energiahasznosítás 

jövőbeni elkerülhetetlenségének kérdését oldaná meg, nem megosztó volta miatt a társadalom 

minden rétegét aktivizálja, ugyanakkor felhasználásának hatása szintén minden réteget érint. A 

lakossági támogatás elérését erősíti az a tény is, hogy közel áll a város hagyományaihoz, korábbi ipari 

tevékenységeihez, ezért szakmai háttérbázist biztosít, továbbá a földrajzi és ipari környezet nem 

akadályozza létrehozását. Ezen összetevők mellett és miatt a pályázati források is számottevőek. 

Fontos még megemlíteni, hogy a beruházók számára ma már a tudatos környezetgazdálkodási 

szempontok prioritást élveznek, ami szintén új célcsoportok, befektetők elérését segíti.  

Ahhoz, hogy e tényezők hatékonyságát fokozhassuk, érdemesnek tartjuk egy interaktív kiállítás és 

bemutatóterem kialakítását, ahol szakmai bemutatók és konferenciák mellett a nagyközönség 

számára is transzparensé tehetők azok a folyamatok és technikák, amik egy élhető város jövőjét 

jelenthetik. Ugyanakkor mindez lehetőséget biztosít, hogy a geotermikus felhasználás okán 

felhalmozódó tudás és tapasztalat nyilvános fórumot találjon magának, amivel törekedhetünk arra, 

hogy e tudásbázis Nagykanizsa magkompetenciájává váljon.  
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Az oktatás kérdése is integrálhatóvá válik ezáltal, hiszen a jól működő TISZK és a Pannon Egyetem 

Nagykanizsai Kampusza kiváló keretet biztosít a közép- és felsőfokú szakemberképzésre, akár 

nemzetközi szinten is. E fellendülőben lévő szakma ugyanis számottevő keresletet támaszt a 

szakirányú képzések iránt a következő években, mellyel szemben még tudnak a képző intézmények 

kielégítő kínálatot felmutatni.  

Ha ez a komplex cél megvalósul, középtávon a város jogot formálhat arra, hogy megfogalmazza 

egyedüliként a „zöld városság” kritériumait. E ma még nem létező viszonyrendszer megteremtése 

központi szerephez juttathatja Nagykanizsát, amit egy díj létrehozásával szimbolikusan tárgyiasítani 

lehet.  

 

Az egészséges légkör, az egészséges ember témáját érdemes még e keretgondolaton belül 

megfogalmazni. Mivel a „zöld város” koncepció nem korlátozódik az ipari tevékenységekre, ezért 

kiszélesíthető olyan területekre is, mint a sport. Így középtávon megfontolásra ajánljuk egy vízi 

centrum felépítését, mely a városi strand kibővítéseként jönne létre. E centrum több lépcsőben is 

megvalósulhat, de célja egy olyan komplex szolgáltatóközpont kialakítása, mely a vízi sportoknak 

(vízilabda, műugrás, úszás, szinkronúszás, stb.) biztosítana edző és versenylehetőséget, a tatai 

edzőtábor mintájára. Ezáltal hazai és nemzetközi szinten egyaránt bérbe adható, de akár komoly 

nemzetközi (ifjúsági és felnőtt) versenyek lebonyolítására is alkalmas lehet, ami a város presztízsét 

emelné, ugyanakkor megoldaná azt az igényt is, ami a helyi és környékbeli lakosok körében 

folyamatosan jelen van.  

Ide kapcsolható még, hogy a városimázst erősítheti e központ az egészség hangsúlyozásával, ami 

közvetten az egészségügyi szolgáltatók és szolgáltatások, de az egészségügyi és gyógyászati 

segédeszközök gyártóinak, forgalmazóinak beruházását ösztönözheti.  

 

A várhatóan 2010-ben induló Inkubátorház és Innovációs Központ stratégiai céljai között szerepelhet 

egy ilyen irányú, az említett fejlesztési koncepciókkal egybevágó tevékenység, mivel az inkubátorház 

egy vállalkozás-alapítást ösztönző eszköz, lényege, hogy úgy segíti az induló kisvállalkozásokat, hogy 

mesterségesen teremt számukra a piacinál kedvezőbb környezetet (olcsó bérleti díj, infrastruktúra, 

üzleti szolgáltatások stb.), segíti a beilleszkedésüket a helyi és regionális gazdaságba. E tekintetben a 

munkahelyteremés egyik fontos bázisa a mezőgazdaság területe lehet, mely támogatói szinten is 

jóval kifizetődőbb, a lehetőségei adottak, és a geotermikus energia segítségével valóban piac- és 

versenyképes produktumok előállítására alkalmas. 

 

A fejlesztésekkel kapcsolatos koncepciók fundamentuma egy olyan élhető város kialakításának 

igénye, amely a hagyományos városok, a tradicionális polgárság létrejöttének gyökérzetéből merít, és 

mindezt képes a XXI. század követelményei között sikeresen megvalósítani. Ennek valódi alapja az 

önfenntartás, és a lokális értékek létrehozásának képessége.  

Összességében a város fejlesztési koncepciója, a keretgondolat adott, a tervek összehangoltan mind 

ebbe az irányba mutatnak, és lépcsőzetes kialakíthatóságuk okán megvalósíthatóak. 
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Bevezetés 
 

Magyarországon a lakosság a munkapiacon két nagy csoportba sorolható, az egyik a nem 
munkaképes korú, a másik a munkaképes korú lakosság. A kutatás az első csoportba tartozók 
helyzetének javítására keresi a megoldást, mivel ide tartoznak azok, akik még iskoláikat nem fejezték 
be, illetve, már elérték a nyugdíjkorhatárt. A munkaképes korúak között az aktív illetve inaktív 
lakosság életére is hatással lehetnek a javasolt projektek, mivel megkönnyíthetik az inaktívak 
munkaerőpiacra történő visszalépését továbbá megerősíthetik az aktívak piaci pozícióját. A 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város megbízásából elkészített városfejlesztési koncepcióban a 
szolgáltatás-fejlesztés munkacsoport feladatul kapta, hogy tekintse át Nagykanizsa szolgáltatási 
rendszerét a megrendelő által megfogalmazott prioritásokat figyelembe véve, és tegyen javaslatot a 
kiemelten fejlesztendő területekre, azon belül a megvalósítható projektekre. Célunk egy olyan 
tanulmány elkészítése volt, amely képes megalapozni a munka és a magánélet harmóniájának 
elősegítését célzó intézkedéseket. 
 
E folyamatban az alábbi vezérelveket követtük: 
a szolgáltatások széles spektrumából azt a területet emeltük ki, amely véleményünk szerint 
meghatározó a város polgárai számára, továbbá kötelezően ellátandó feladataként aránytalanul nagy 
terhet ró az önkormányzatra, és a megvalósításra javasolt projekthez az önkormányzatin túl külső 
forrás (pályázat, állami támogatás, vállalkozói tőke) is mozgósítható. 
 
A kitűzött vezérelvek alapján a humánszolgáltatások köréből a nem munkaképes korú lakosság (a 
gyermekkorúak és az időskorúak) ellátását emeltük ki és vizsgáltuk. Döntésünk indokoltságát a 2. 
fejezet társadalmi háttérelemzése is alátámasztja.  
Törekedtünk arra, hogy a jól működő önkormányzati ellátási formákat – mint meghatározó elemeket 
– az általunk javasolt hálózati rendszerben megőrizzük, bekapcsoljuk a nem önkormányzati 
szolgáltatókat, de megjelenjenek azok az újszerű megoldási formák is, amelyek Nagykanizsán széles 
körben még nem terjedtek el. A tanulmányban javasolt ellátási rendszer direkt hatása az érintett nem 
munkaképes korú lakosság életminőségének javulása, a számukra rendelkezésre álló szolgáltatások 
körének bővülése és megújulása. A szolgáltatásfejlesztésnek továbbá van közvetett eredménye is: a 
munkaképes korú lakosságra is kedvező hatást gyakorol, kétféle módon: egyrészt a szolgáltatások 
működtetése új munkahelyeket teremt, másrészt segíti azoknak a munkaerő-piacra történő 
visszatérését, akik nem munkaképes korú hozzátartozójuk (gyermekük, időskorú családtagjuk) 
gondozása miatt eddig nem vagy csak nehezített feltételekkel tudtak munkát vállalni. Összefoglalva: 
kerestük a választ arra, mit kell tenni egyfelől azért, hogy az ellátást igénybevevők szolgáltatásokra 
vonatkozó elégedettsége növekedjen, másfelől egymásra találjanak a munkaerőpiacon az érintett 
felek.  
 
A tanulmány két fő részre tagolódik. 
Az első része problémafelvetést, környezetelemzést, helyzetértékelést tartalmaz, és elemzi a 
fejlesztési javaslatok jellemzőit, erősségeit és gyengeségeit.  
A második rész fejlesztési javaslatokat határoz meg: alternatív megközelítéseket, lehetőségeket 
sorakoztat fel, konkrét javaslatokat fogalmaz meg az ellátórendszer kiterjesztésére, hálózatba 
szervezésére, működtetésére, finanszírozására vonatkozóan.  
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Problémafelvetés, környezetelemzés, helyzetértékelés 
 
Magyarország népességén belül számottevő a nem munkaképes korúak (gyermekkorúak, időskorúak) 
aránya. Az európai trendekkel összhangban a népességen belül az utóbbi évtizedekben folyamatosan 
emelkedett az időskorúak aránya. A 2001. évi népszámlálás adatai szerint a 0-14 éves korosztály 
aránya a népességen belül 16,6%, a 65 éven felülieké pedig 15,1%.  A magyar társadalom egyik 
legnagyobb problémája, hogy az életkora alapján nem munkaképes korú csoportok növekvő aránya 
mellett az egyébként munkaképes korú lakosságon belül is magas a nem foglalkoztatottak létszáma, 
melynek számos oka lehet (munkanélküliség, leszázalékolás, és sajnos kisebb arányban a 
gyermekszülés). Tartósan magas tehát az aktív korú nem foglalkoztatottak (leszázalékoltak, 
munkanélküliek) aránya. Ez hazánk gazdasága számára veszteség, és egyben értékes munkaerő-
tartalék. Az aktív korú nem foglalkoztatottak körében is különösen nehezített a munkanélküli nők 
helyzete. Ma Magyarországon a KSH adatai szerint a férfiak 63%-ával szemben a nők mindössze 51%-
a foglalkoztatott. A kisgyermeket nevelő korosztály, azaz a 25-34 éves nők foglalkoztatottsága az 
európai átlagnál is jelentősen alacsonyabb. A kisgyermekes nők foglalkoztatottsága minden 
korosztályban messze elmarad a gyermektelen, illetve nagyobb gyermeket nevelő kortársaikétól. A 
kismamák jelentős része a munkaerő-piaci kényszer hatására tölt hosszú időt otthon 
gyermekgondozással. Tudják, és tapasztalják, milyen nehéz kisgyerekkel elhelyezkedni. Az aktív, 
sokszor magasan képzett és tapasztalt kismamák 3-5 év GYES után könnyen a munkanélküliek között 
találják magukat, növelve az amúgy is viszonylag alacsony női foglalkoztatottsági mutatót. A 
kisgyermek vállalása a nők foglalkoztatási esélyét 37 %-kal rontja, míg a férfiakét 8 %-kal növeli. A 
gyermekgondozás miatt távollévőknek csak 40%-a tudna előző munkahelyén újra dolgozni. Mintegy 
100 ezer nőnek soha, vagy a szervezet megszűnése miatt már nem volt munkahelye, ahová vissza 
tudott volna térni. 
 
Munkapiaci szempontból nem feltétlenül az ellátások közvetlen munkakínálat-csökkentő hatása 
jelenti a legnagyobb problémát. A támogatásokban részesülők a munkaképes korú népességnek 
mintegy 4 %-át teszik ki, ám a gyerekneveléssel kapcsolatos teendők miatt ennek a csoportnak a 
jelentős része nehezen mobilizálható. A rendszer értékelésekor azonban érdemes figyelembe venni 
annak másodlagos hatásait is, amelyek a támogatás időszaka előtt és után jelentkeznek. A 
munkáltatóra rótt terhek már a gyermek születése előtt is megnehezítik az elhelyezkedést. A 
gyermektámogatások lejártát követően – a visszavételi kötelezettség ellenére – a korábbi 
munkahelyre való visszatérés jelenthet nehézséget, ami igaz Nagykanizsa vonatkozásában is (1. 
számú melléklet). Emellett az otthon töltött évek alatt az anyák emberi tőkéje leértékelődik, ezért a 
visszatérőknek a kihagyás következtében az elérhetőnél átlagosan 8-10%-kal alacsonyabb bérrel kell 
számolniuk. Bár a 45–54 éves nők magas aktivitása arra utal, hogy az érintettek előbb-utóbb 
visszatérnek a munkapiacra, átgondoltabb támogatások segítségével valószínű, hogy a kieső időszak 
és az emberitőke-veszteség csökkenthető lenne. 
 
A támogatások által érintett csoport aktivitásának növekedéséhez – az ellátások időtartamának 
csökkentése mellett – szükséges lenne a gyermek melletti munkavégzést megkönnyítő szolgáltatások 
súlyának növelésére az ellátórendszerben. Szintén segíthetik az aktivitás bővülését a megfelelő 
részmunkaidős vagy távmunka lehetőségek. Nagykanizsán is fennállnak és a gyermekek 
elhelyezéséről gondoskodni kell az aktivitási ráta növelése és az élhetőbb város érdekében is. Fentiek 
alapján felvetődik a kérdés, hogy mit kell Nagykanizsa városának tenni ahhoz, hogy a 
munkaerőpiacon egymásra találjanak a kismamák, akik szeretnének dolgozni, tanulni, valamint a 
megbízható munkaerőt kereső munkaadók és a tanulókat fogadó képző szervezetek?  
 
Ami az időskorú lakosság foglalkoztatási lehetőségeit illeti, 60 éven felüli korosztályoknál jól nyomon 
követhető a gazdasági aktivitás fokozott csökkenése, jóllehet még a 65–69 évesek, sőt minimális 
mértékben a 70 éven felüliek körében is kimutatható foglalkoztatottság, illetve gazdasági aktivitás. Az 
azonban elmondható, hogy a nyugdíjkorhatárt elért férfiak és nők gyakorlatilag eltűnnek a 
munkaerőpiacról. Ennek többféle oka lehet, egyebek mellett az, hogy az idősödő emberek (nemcsak 
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a nyugdíjasok, hanem a nyugdíjkorhatárhoz közelítők is) foglalkoztatottsága lecsökken, továbbá a 
nyugdíj- és adórendszer változásai sem ösztönzik az időskorú munkavállalást (melynek részben 
elfogadható indoka az aktív korú lakosság foglalkoztatási lehetőségeinek védelme).  
Az idős korosztályok általános jellemzői a gazdasági aktivitás hiánya mellett a megromlott egészégi 
állapot, az alacsony jövedelem, az egyszemélyes háztartások magas száma, és ez utóbbiból fakadóan 
az elszigeteltség és elmagányosodás. A problémák a magasabb életkorú csoportok esetében 
jelentkeznek nagyobb súllyal.  
Az idősek életminőségének javítását célzó 
társadalmi programok számára jelentős kihívást 
jelent az időskorúak létszámának és arányának 
növekedése. A népesség rapid öregedése 
belátható időn belül 20%-ot meghaladó időskorú 
réteget eredményez. Már ma is a 4 millió háztartás 
40%-ában él időskorú ember, és minden negyedik 
háztartás csak időskorúból áll. Hosszabb távon a 60 
év fölötti korosztály mostani 20%-ot közelítő 
népességen belüli hányada néhány évtized múlva 
egyes szakértők szerint akár meg is duplázódhat. Ezt a jelentős társadalmi terhet csak az enyhítheti, 
ha az emberek minél egészségesebben lépik át az idős kor küszöbét, és aktivitásukat lehetőleg az élet 
végső határáig megőrzik. Az adatok egyelőre egyértelműen arra vallanak, hogy a gazdaságilag aktív 
korban megalapozott társadalmi helyzet és az egészségi állapot az, ami az idős emberek 
mindennapjaira legjobban rányomja a bélyegét. Ennek érdekében hosszú távú, és komplex, nemzeti 
szintű idősügyi stratégiára van szükség. Rövid és középtávon az idősekről való gondoskodás 
hangsúlyai a szociális ellátásokra helyeződnek, az otthoni környezetben való életvitelt segítő 
alapszolgáltatásokra, illetve szükség esetén a bentlakásos intézményi gondoskodásra. A fentiekben 
felvetett problémák ismeretében célunk, hogy egy olyan megalapozó anyagot szerkesszünk 
Nagykanizsa számára, amely képes közvetlen módon javítani a nem munkaképes korú lakosság 
részére nyújtott szolgáltatások kínálatát és színvonalát, közvetett módon pedig segítheti a 
munkaképes korú nem foglalkoztatottak munkavállalását, mindezek által komplex hatásként segít 
összehangolni a munka és a magánélet harmóniájának megteremtését célzó intézkedéseket. A 
tanulmány Nagykanizsa humánszolgáltatási rendszere átfogó fejlesztésének egy lehetséges változatát 
mutatja be.  
Arra törekedtünk, hogy széles körben gyűjtött adatokra támaszkodva, az ellátásban jelenleg is 
közreműködők együttműködésével állítsuk össze azt a javaslatot, amely összefoglalja a jelenlegi 
ellátási rendszereket, majd ezek eredményeire alapozva kijelöli az elkövetkező időszak fejlesztési 
céljait, feladatait.  
 
Munkánk során a gyermekek napközbeni ellátási lehetőségeinek javításából indultunk ki, amely 
megalapozza a teljes kiskorú korosztályról való intézményes, illetve családi típusú gondoskodás 
lehetőségét. A nyújtott közvetlen szolgáltatás indirekt hatása a kisgyermekes inaktív szülők mielőbbi 
munkába állásának segítése, illetve a munkaerőpiacon való rugalmas alkalmazkodásuk támogatása. A 
napközbeni gyermekjóléti ellátások között elemezzük a bölcsődei ellátás fejlesztésének lehetőségeit. 
Figyelembe vesszük ugyanakkor, hogy a helyi önkormányzatok a napközbeni ellátás biztosítására 
vonatkozó kötelezettségüket más ellátási forma révén is teljesíthetik, pl. családi napközi. A 
gyermekpopuláció szociokulturális hátterét tekintve igen heterogén, így természetszerűleg az 
ellátórendszer is differenciált abban a tekintetben, hogy milyen családok gyermekei veszik elsősorban 
igénybe (pl. fizetős szolgáltatások, játszóházak, gyermekhotel). Ezért az alternatív ellátási formák 
rendszerbe kapcsolására is javaslatot teszünk. Tanulmányunk információkat nyújt az Európai Uniós és 
magyarországi helyzetről, utal az ellátásokra vonatkozó jogszabályi háttérre. A nagykanizsai ellátási 
rendszer elemzése után alternatív megközelítéseket, lehetőségeket sorakoztat fel 
kockázatelemzéssel, majd javaslatokat állítottunk össze a lehetséges beavatkozásokra.  
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A jó minőségű napközbeni gyermekellátás fontos építőköve a társadalmi kohéziónak, és elősegíti a 
gyermek társadalmi beilleszkedését, különös tekintettel a fogyatékos vagy hátrányos helyzetű 
gyermekekre, a szegény és periférián élő, valamint kisebbségi csoportokhoz tartozó családok 
gyerekeire. Ennek megfelelően intézményi is családi típusú gondozási formák rendszerbe 
szervezésének lehetőségeit vizsgáljuk. Az időskorúak vonatkozásában a szükségletekhez igazodóan a 
tartós bentlakásos szociális ellátási formák megvalósítási lehetőségeit vizsgáljuk. Az idősellátás tartós 
bentlakásos formáinak megvalósításához a normatíva alapú szociális szolgáltatási formákat, és az 
önköltségi-bérleti alapú nyugdíjasházi szolgáltatási formákat állítjuk párhuzamba. 

 
A gyermekek napközbeni ellátásának helyzete Magyarországon 
    
Magyarországon kevés a bölcsődei férőhely. Ezt a tényt 
ma már a gyermekvédelem és szociálpolitika valamennyi 
szakértője, és a politika szereplői is elismerik. A bölcsődei 
férőhelyek hiánya leginkább a szegénységben élő 
családokat sújtja. A bölcsődei ellátás a rászoruló családok 
számára térítésmentesen igénybe vehető, ezzel jelentős 
anyagi terhet vesz le a családokról, garantálja a 
kisgyermekek egészséges fejlődéséhez nélkülözhetetlen 
táplálkozást és személyes gondoskodást. Azonban nem 
csak a legszegényebb rétegeknek lenne égető szüksége 
bölcsődékre, hanem annak a fiatal, középosztálybeli 
csoportnak is, amely nem engedheti meg magának, hogy évekre kiessen a munkából, ugyanakkor 
nem, vagy alig tud egy magánbölcsődét vagy egyéb alternatív gyermekellátó szolgáltatást megfizetni. 
Ők azok, akik azért nem térnek vissza a munkába, mert nem tudják megoldani kisgyermekük 
felügyeletét. 
A kormány mind a munkaképes lakosságon belüli foglalkoztatottság arányának növelését (ezáltal a 
gazdaság felpörgetését, a társadalombiztosítás terheinek enyhítését), mind pedig a szegény 
gyermekek társadalmi integrációját célul tűzte ki. Az Európai Unió is nyomást gyakorol, hiszen utol 
kell érnünk az európai uniós rátát: a bölcsődés korú gyermekek 30%-ának kell 2010-re helyet 
biztosítani. A sokkal jobban ellátott óvodás korosztály sem áll jól, mert sok helyen ötéves kor alatt 
helyhiány miatt nem tudják az óvodák a gyermekeket fogadni.  
A kétkeresős családmodell a fenti okok miatt a magyar háztartások jelentős részében ugyan ma is 
irányadó lenne, csak nem mindig megvalósítható. A különböző gyermekgondozási ellátásokat 
igénybe vevőknek ilyen körülmények között nem könnyű visszatérni a munka világába. A 
munkáltatók nagy része sem látja örömmel a problémás kisgyermekes munkaerőt, aki várhatóan 
többet fog hiányozni és kevésbé lesz leterhelhető. Ezért az anyák az alternatív időbeosztású 
munkákban (távmunka, éjszaka és rugalmas munkaidőben elvégezhető munka, részmunkaidő) 
érdekeltek, ezek azonban ugyancsak a gyermekfelügyeletet biztosító szolgáltatások rugalmas 
rendszerének meglétet igényelnék. 
A bölcsődei férőhelyek biztosítása nagyon sokba kerül az államháztartásnak. Látszik az a kormányzati 
törekvés is, hogy a csökkenő normatívákon keresztül a működtetés terheinek egyre nagyobb részét a 
fenntartókra terhelje. A fenntartói terhek csökkentése és a teljeskörű ellátás lehetőségének 
biztosítására az alábbi lehetőségek kínálkoznak: a bölcsődei férőhelyek igénybevételével biztosítani 
az alacsony keresetű családnak a térítésmentes, vagy kedvezményes gyermekelhelyezés lehetőségét. 
A kedvezőbb anyagi körülmények között élők pedig, akik azért adnák bölcsődébe a gyermeküket, 
hogy visszatérhessenek aránylag jobban kereső állásukba, járuljanak hozzá valamilyen mértékben a 
gyermekfelügyelet költségeihez a magasabb térítési díjú magánbölcsőde, családi napközi, egyéb 
alternatív szolgáltatások igénybe vételével.  
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A nők munkába állásának társadalmi háttere Magyarországon  
 
A társadalomban zajló változások közül a legjelentősebb az volt, hogy a nők is munkába álltak. 
Magyarországon is – a volt szocialista országok mintájára – a nőket nagyobb számban az 1950-es 
években hívták a gazdaságba dolgozni. Gazdasági kényszerből és ideológiából, melynek célja az 
iparosítás és a családi kötelékek bizonyos fokú lazítása volt és nem utolsó sorban az állam szerepének 
növelése a gyermekek nevelésében.   
 
A rendszerváltás, a piacgazdaságra való áttérés drámai fordulatot jelentett a foglalkoztatottságban. 
Ez a folyamat mindenekelőtt a hátrányos helyzetű rétegeket érintette, ide tartoznak még mai is a 
romák, fogyatékosok, nők, kistelepülésen élők, idősek, alacsonyabb iskolai végzettséggel 
rendelkezők. Meglehetősen hátrányos volt a női munkavállalók szempontjából a nyugdíjkorhatár 
emelése 55-ről 62 évre. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet közép- és kelet-európai szakcsoportjának 
vizsgálódása alapján egyértelműen megállapítható, hogy Magyarországon az összes diszkriminált 
munkavállalói csoport közül a nők csoportja a legnagyobb, és ez a rendszerváltás óta sem változott 
(Hell, 2001). Ha a relatív értékeket nézzük, akkor a munkanélküliség kisebb mértékben sújtja a nőket 
(mert sok főként férfiakat foglalkoztató munkaterület épült le), azonban a karrier-utak, az 
előmeneteli lehetőségek és a bérezés szempontjából akkor is és ma is a nők vannak komoly 
hátrányban.  
 
A ’90-es évek gazdasági folyamatai negatív hatást gyakoroltak a bölcsődék és óvodák életére, miután 
mintegy egy millió munkahely szűnt meg ebben az időben. A nő igazi hivatásának a gyermeknevelést 
és a házimunkát tartották, bezárták a bölcsődéket, óvodákat, nem ösztönözték a nőket a 
munkapiacra való visszatérésre. Mindig volt egy ideológia arra, hogy éppen abban az időben mi a 
helyes, hogy hozhatja ki a nő magából a maximumot, azt, amit a társadalom elvár. Igazából 
mindössze arról volt szó, hogy a gazdaság pillanatnyi helyzetéhez kellett mindig igazítani a 
foglalkoztatottságot és a nőket lehetett könnyebben kivonni a munkaerő- piacról, ha szükséges volt. 
 
A 90–es éveknél maradva a demográfiai forradalomnak egyik legjellemzőbb változása a korban 
későbbi gyermekvállalás volt. Ezt a folyamatot a szakirodalom mintaváltásnak tekinti (Spéder, 2001). 
Ez magyarázható azzal is, hogy azokban az országokban, területeken, ahol a nők kaptak lehetőséget 
arra, hogy tovább tanuljanak, hogy képzettségüknek megfelelő munkát vállaljanak, továbbá el tudták 
dönteni a gyermekvállalás idejét, hamar elkezdett csökkeni a gyermekszám. Ez további gazdasági és 
jóléti problémákat fog okozni ezen országokban, hiszen a nyugdíjrendszer összeomlásához vezethet, 
ha az évtizedeken át jellemző aktív munkaerő/eltartott nyugdíjas 4/1-es arány megközelíti a 2/1-es 
arányt (Marosán, 1992). 
Magyarországon a munkaadókban kialakult előítéletek miatt jellemző még mindig, hogy egy fiatal, 
rátermett nő is nehezebben kap állást, vezetői beosztást, és akkor is általában kevesebb pénzért 
dolgozik, mint férfi kollégái. Összefoglalva tehát: nincs új a nap alatt, ez a helyzet nem fog változni a 
közeljövőben, de ennek tudatában is képesek a nők teljes, harmonikus, boldog életet élni 
(Bakonyváriné Kardos, 2008). 
 

 Esélyegyenlőség az Európai Unióban 
 
A női esélyegyenlőség problematikája mindig jelen volt 
az Európai Közösség történetében, de valójában csak 
az 1990-es években kezdtek el vele foglalkozni 
(jogszabályi szinten), amikor az ENSZ 1995-ös 
világkonferenciáján, Pekingben kiemelt téma volt nők 
helyzete. Az esélyegyenlőség elve tehát az EU minden 
intézményében, politikájában, intézkedésében arra 
törekszik, hogy biztosítsa a két nem közötti 
egyenlőséget. 1998-ban az EU szerződésben rögzítette 
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a két nem közötti egyenlőséget és ehhez kötődő irányelveket és akcióprogramokat alkotott. Nehéz 
feladat a családot és a munkát összeegyeztetni. Ezért is lehet az, hogy ahol megtehetik, ott 
részmunkaidőben dolgoznak a nők, és inkább lassabban építik a karrierjüket. Átlagolva az EU-s 
adatokat a nők mintegy 26%-a, míg a férfiaknak csak 5%-a dolgozik részmunkaidőben. Ismert tény, 
hogy kevesebb nő foglal el vezető pozíciót, mint férfi. Aki fontos szerepet szeretne betölteni, magas 
pozíciót elérni, annak valamilyen szinten fel kell áldoznia a magánéletét, a családját. Ezért is több a 
gyermektelen és a gyermekét egyedül nevelők nők aránya a vezetők közt. A nők inkább a 
csoportmunka és a kommunikáció terén, míg a férfiak a folyamatos döntéseket követelő vezető 
pozíciókban vannak túlsúlyban. Jellemző hogy Magyarországon a nők az egyetemi hallgatók 
számarányát tekintve többséget képeznek. Az oktatóknál a helyzet fordított, a professzorok többsége 
férfi, a női példaképek ritkák vezetőpozícióban. Létezik az üvegplafon jelenség a 
társadalomtudományban, amely eleve korlátozza a nők munkahelyi előmenetelét, azaz csak egy 
bizonyos szintet tart elérhetőnek, mert a karrier idő előtt megtorpan, és nem lehet látni az előrejutás 
akadályát, de külső gátak jelennek meg (Komka, 2006)1. Nyugat-Európában is létezik az üvegplafon, 
de Magyarországon ez szinte áthatolhatatlan („Üvegplafon szindróma”). Tovább nehezíti a helyzetet, 
hogy az átlagosnál hangsúlyozottabban működik az ún. „piramiselv”, ami azt jelenti, hogy míg 
viszonylag sok nő dolgozik gazdasági középvezetőként, a felső vezetésben már jóval kevesebben 
vannak és a piramis csúcsán, igazán kiemelt pozícióban alig találunk nőket, miközben szakmai 
képzettségüket tekintve ugyanolyan arányban kellene szerepelniük, mint a kevésbé fontos 
munkakörökben. 
 
Az EU-ban végzett felmérés szerint az emberek többsége szívesen látna több nőt a gazdasági élet 
vezető posztjain és a parlamentben. Az esélyegyenlőtlenségeket csak mindkét fél együttes 
közreműködésével, az összes kiváltó okra való egyidejű koncentrálással lehet megszüntetni” (Európai 
Bizottság, 2007). A 90-es évek végén a közösség egyenlő esélyekre vonatkozó politikájának 
kulcsszavai sokkal inkább a pozitív programok, pozitív diszkrimináció, munkaerőpiaci integráció, 
illetve a részpolitikák befolyásolása (mainstreaming), mintsem az egyenlő bánásmód. Ehhez a 
szemléletváltáshoz a magyar politikának is alkalmazkodnia kell, amihez jelentős segítséget nyújt a 
Közösségi programokhoz való magyar csatlakozás. 
 

 Esélyegyenlőség Magyarországon 
 
Az esélyegyenlőségi politika hazánkban csak az elmúlt 4-5 évben, az Európai Unióhoz való csatlakozás 
után került előtérbe. A magyar törvény természetesen összhangban van az európai gyakorlattal, de 
nem beszélhetünk továbbra sem nemek közti egyenlőségről, hiába alkalmazták a pozitív 
intézkedéseket támogató politikákat, azok nem vezettek eredményre. Csak a nők igen kevés 
százalékának van lehetősége részmunkaidős munkát vállalni vagy rugalmas munkaidőben dolgozni 
Magyarországon. 

 
Családi ellátások Európában 
 
A kisgyermekes anyák munkapiaci viselkedésének – illetve az ezt erősen meghatározó 
gyermektámogatási rendszernek – a társadalmi következményei szerteágazóak.  
A kérdéses összefüggést alakító intézmények ugyanis országonként óriási különbségeket mutatnak. A 
női munkavállalás jellemzői, a munka és a család összeegyeztetését szolgáló intézkedések köre, a 
családtámogatási rendszer, a társadalom normarendszere, a rendelkezésre 
álló gyermekintézmények… mind-mind komoly eltéréseket mutatnak országonként, és ezáltal erősen 
módosíthatják az anya munkavállalásának lehetőségét. 

                                                
1 Egy tudományos kísérlet során a halak akváriumába egy üvegfalat helyeztek el. A halak megszokták, hogy 
csak eddig az üvegfalig úszhatnak. Az üvegfalat eltávolítva, a halak sosem úsztak túl ezen a határon. 
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1990-ben az Európai Bizottság javasolta, hogy 14 hét teljes fizetésű szülési szabadság járjon, amit 
közvetlenül a szülést megelőző (4 hét erejéig), majd közvetlenül követő időszakban vehetnek igénybe 
az anyák. A legtöbb állam nem vezetett be nagyobb változtatásokat az irányelv bevezetésekor. 
1996-ban fogadták el azt az irányelvet, amely szerint minden tagállamnak biztosítania kell minimum 
három hónap szülői szabadságot, amit akár az apa is igénybe vehet. Az irányelv szerint a 
munkavállalót kötelezően vissza kell venni a régi munkakörébe vagy azzal egyenrangúba kell 
áthelyezni. Ezt természetesen Magyarország is betartja, de mégsem sért törvényt az a munkaadó, aki 
30 nap múlva megválik a GYED-ről, GYES-ről visszatért munkavállalótól. Az Európai Bizottság 2008. 
október 3-án egy nagyobb „családvédelmi csomag” szárnyai alatt javaslatot tett arra, miszerint az 
eddigi kötelezően adandó 14 hét szülési szabadságot 18 hét teljes fizetésűre emeljék. Több 
országban megkapják a nők fizetésük minimum 70%-át, sok helyen a teljes összeget, de például 
Görögországban mindössze a korábbi fizetésük felét kapják meg a nők, ha gyermeket vállalnak.  A 
fizetett szülési szabadság meghosszabbítható egy olyan szabadsággal, ami sok államban fizetés 
nélküli, de ha részesül is bármilyen juttatásban a szülő, aki igényli, egy-két állam kivételével 
részmunkaidőben dolgozhat mellette.  
Általánosan elmondható, hogy az EU országaiban a juttatások több mint fele alanyi jogon jár. A 
jövedelemtesztelt juttatások azonban az utóbbi években arányukat tekintve az alanyi jogon járókhoz 
képest nőttek. Ez azt szolgálja, hogy a hátrányosabb helyzetű rétegeket támogassák nagyobb 
mértékben. Írországban (a gyermek 16 éves kora után), valamint Olaszországban és Portugáliában jár 
a családi pótlék jövedelemtesztelt alapon, míg az összes többi államban ez alanyi jogon jár (hátrányos 
helyzetűeknek magasabb értékben).  

 

Gyermekellátó rendszerek 
 
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolható szabályozások Magyarországon 
 
Az ellátások célcsoportja a Gyermekvédelmi törvény szerint 0-18 éves korú gyermekek és fiatalok. 
Fogalmi megközelítés: „A fő napközbeni ellátások mindegyikére jellemző, hogy komplex 
szolgáltatáscsomagot kínálnak az igénybevevőknek, mind az ellátás időtartamát, mind teljességét 
tekintve. Az alternatív napközbeni ellátások fő jellemzője ezzel szemben, hogy döntő többségükben 
nem kívánnak komplex szolgáltatásokat nyújtani, csupán kivételes esetekben, a többi esetben időben 
és szolgáltatáscsomagban, célcsoportban is korlátozott a kínálatuk.”2 Fő ellátások (a teljesség igénye 
nélkül): bölcsőde, óvoda, óvoda-bölcsőde, családi napközi házi gyermekfelügyelet, napközi otthon, 
kollégium. Alternatív ellátások: nagyon színes a kínálat, változatos elnevezésekkel, eltérő 
szolgáltatásokkal és színvonallal (pl. játszóházak, gyermekmegőrzők, klubok stb.).  

 
Fő ellátások 
 
Magyarországon a felmérések szerint a kismamák alig 7 %-a szeretne hosszabb ideig (a GYES 
időtartamát követően) otthon maradni a gyermekével, ennek ellenére csak kevesebb, mint 50 %-uk 
tud visszatérni korábbi munkahelyére. Akiknek nem sikerült, azoknak átlagosan 10 hónapig tart az 
álláskeresés folyamata és akkor sem mindig jár sikerrel. Az aktív, sokszor magasan képzett és 
tapasztalt kismamák 3-5 év GYES után könnyen a munkanélküliek között találják magukat, rontva az 
amúgy is viszonylag alacsony női foglalkoztatottság mutatóit. Hazánkban az anyák gyermekgondozás 
miatt 120 hétig vannak távol a munkaerőpiactól, ami az európai uniós tagállamok 
összehasonlításában a harmadik leghosszabb idő. 
2006-tól lehetőség van a gyermek 1 éves kora után a szülőnek GYES mellett teljes munkaidőben 
elhelyezkedni, ezzel a lehetőséggel azonban csak az tud élni, akinek sikerül megoldani gyermeke 
napközbeni felügyeletét. A gyermekintézmények túlzsúfoltak a  munkaerő kínálattal rendelkező 

                                                
2 Dr Takács Bernadett: Alternatív napközbeni ellátások 
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nagyobb városok vonzáskörzetében is. Különösen megoldatlan a helyzet a kistelepüléseken, ahol 
néhány kisgyermek ellátására túl költséges lenne bölcsődét létrehozni. 
A magyar gyermekvédelmi törvény előírja a GYES megszűnését követően a kisgyermekek napközbeni 
ellátásának komplex és mobilitást biztosító rendszerét, ez azonban a mai napig csak papíron létezik, a 
valós intézményi háttér nem épült ki, és lakosságszám arányában kötelezi a települési 
önkormányzatokat bölcsődék fenntartására. 
A bölcsőde a 3 évesnél fiatalabb gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményi forma, 
működtetése állami normatívával finanszírozott. Jelenleg az intézmények döntő többsége állami 
fenntartású, és a jogszabály előírja, hogy túljelentkezés esetén előnyben kell részesíteni a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülőket a felvételnél. Ezzel valójában a hátrányos helyzetű 
családok gyermekeinek, illetve munkát vállalni kívánó szüleik pozitív diszkriminációja valósul meg – 
elméletben! A valóságban sajnos ezt a szelekciós szempontot a tapasztalatok szerint kevésbé 
érvényesítik a bölcsődék, ugyanis gyakran a tehetősebb, jobb kapcsolatrendszerrel rendelkező 
családok gyermekeit veszik fel a hátrányos helyzetű gyermekek rovására. 
 
Valamennyi települési önkormányzat kötelező feladata a gyermekek napközbeni ellátásának 
biztosítása, de a bölcsődék létrehozása és fenntartása csak a 10 ezer főnél nagyobb lélekszámú 
településeken kötelező. Ahol az önkormányzat nem tud a bölcsődét fenntartani, és a gyermekek 
létszáma is alacsony, ott a rugalmasabban alkalmazható családi napközik és az óvodákhoz integrált 
bölcsődék (bölcsőde és óvoda együttes működése) jelentik a megoldást. A családi napközi 
működtetésével az önkormányzatoknak a kötelező napközbeni ellátások teljesítésére nyílik 
lehetősége. 
 
A jelenlegi kormány 2012-ig 15–16 ezer új férőhellyel kívánja bővíteni a nappali ellátást, elsősorban 
európai uniós források felhasználásával és új ellátási formák kialakításával. A kormány 2010. január 1-
jétől 20%-kal megemeli a csoportlétszámokat (10-ről 12-főre). Ezzel további 5000 férőhely jön létre. 
A férőhelyhiányra jelenthetnek megoldást a családi napközik. 
A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás keretében működő intézmény, mely az ellátást nyújtó 
saját otthonában (vagy más, e célra kialakított helyiségben) biztosítja a gyermekek napközbeni 
felügyeletét és gondozását. A családi napközi 20 hetes kortól 14 éves korig fogad gyermekeket, és 
maximum 5 főt, két gondozó esetén 7 fős létszámmal működhet. A gyermekekkel a családi napközi 
gondozó legtöbbször saját háztartásában foglalkozik, a gyermekek fogadásra megfelelően kialakított 
lakrészben, de gyakran előfordul az is, hogy külön, csak a gyermekek fogadására kialakított 
ingatlanon működik a szolgáltatás. A szakhatóságok által is engedélyezett  családi napközi hasonlít 
egy  gyermekközpontú sokgyermekes családhoz. A családi napköziben 2003-ban került sor a normatív 
támogatás bevezetésére, ami alacsonyabb összegű, mint a bölcsőde esetében, azonban a családi 
napközi fenntartója a szolgáltatás térítési díjában érvényesítheti annak a bölcsődével szemben 
mutatkozó előnyeit. 
Családi napközit bárki nyithat, aki megfelel a 15/1998-as népjóléti minisztériumi rendeletben leírt 
feltételeknek: többek között személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas 
gyermek felügyeletére, gondozására, nevelésére; teljesíti az egészségügyi, tűzvédelmi és egyéb, 
lakásra vonatkozó előírásokat; továbbá kiváltja a szükséges működési engedélyt az önkormányzatnál. 
Az elvárás nem szakirányú, nem kell tehát pedagógusi végzettséggel rendelkeznie a gondozónak; el 
kell végeznie viszont egy 40 órás családi napközi felkészítő tanfolyamot, melyen a résztvevők több 
területre rálátást kapnak: elsajátítják például az alapvető gondozási-ápolási ismereteket, tanulnak az 
élelmezésről, játékról, a tanulási és fejlődési folyamat jellemzőiről a különböző életkorokban. A 
tanfolyam írásbeli és szóbeli vizsgával zárul. (Forrás: 15/1998 NM rendelet, 29/2003. ESzCsM 
rendelet, www.csana-info.hu). 
Külföldön egyébként – mivel ott nem igazán alakult ki a bölcsőderendszer – már régóta elterjedt 
gyakorlat ez az intézményforma: az angolok „child care”-nek, a németek „Tages Mutter/Väternek” 
hívják. Az Interneten is kiépültek az elérhetőségeik, a közvetítőrendszerek, nagyon sokat lehet tőlük 
tanulni. Ausztriában és Németországban nagyon sokan ún. civil bokrokban, összefogva működnek, 
amely hatalmas segítség: nem önmagukban kell például könyvelniük, vagy lobbizniuk azért, hogy az 
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önkormányzat szerződést kössön velük. Ezt az összefogást szorgalmazza a budapesti Fehér Kereszt 
Közhasznú Egyesület (teljes nevén: Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület) is, mely 
jelen pillanatban egy 7 családi napköziből álló hálózatot működtet. A Fehér Kereszt Gyermekvédő 
Alapítvánnyal közösen részt vesznek egy uniós pályázatban is, melynek köszönhetően jelenleg 22 
képzésben lévő szakember tanulhatja azt, hogyan kell családi napközi hálózatot létrehozni-generálni, 
kistérségi szinten együttműködéseket kiépíteni. 
 A kormány 2010-től megemeli az állami normatívát is (246 ezer forint/gyerek/évről 268 ezer 
forint/gyerek/évre). Ennek eredményeképp 2012-ig a most meglévő 1500 férőhely további minimum 
1000 férőhellyel bővülhet.  
 
A családi napközik finanszírozása  

Normatíva 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Családi napközi 100e 104e 156e 152e 250e 250e 246e 268e 

1. táblázat 
 
Vállalkozási formában működtetve a normatívának csak a 30 %-a igényelhető. A családi napközi 
szolgáltatás kiszélesítése és a térítési díj mérséklése akkor érhető el, ha az önkormányzat ellátási 
szerződést köt a családi napközi működtetőjével, mert ebben az esetben a normatíva 100 %-a vehető 
igénybe. 
 Magyarországon jelenleg 205 családi napközi működik érvényes működési engedéllyel és közel 1300 
férőhellyel. 
2010-től a kormány új intézményként létrehozza a családi gyermekfelügyeletet, amely szintén 
azoknak a szülőknek nyújt segítséget, akik nem tudják bölcsődében elhelyezni a gyermeküket, vagy 
késő estig dolgoznak. A családi gyermekfelügyelet a családi napközi mintájára jönne létre, azonban 
annál egyszerűbb és rugalmasabb lesz a létrehozása, működtetése például nem lesz bonyolult 
szakhatósági engedélyezési procedúrához kötve, igaz, kevesebb gyermeket vállalhat (maximum 
hármat öt helyett). A családi gyermekfelügyelet a napközihez hasonlóan állami normatívát kap. A 
családi gyermekfelügyelet 2012-ig újabb 1000-1500 gyermek nappali ellátását oldhatja meg. 
 
A napközbeni gyermekellátásban a közoktatási törvény 2008. júniusi módosítása egy új ellátási 
formát deklarált, az egységes óvoda-bölcsőde intézményét. 
A többcélú intézményben abban az esetben hozhat létre az önkormányzat óvoda-bölcsődét, ha nem 
kötelező önálló bölcsődét fenntartania, illetve ha a településen nincs elég bölcsődés korú gyermek, 
és az óvodások száma sem éri el a 20 főt. Ezt az ellátási formát a gyermek két éves korától kezdve 
lehet igénybe venni. Az egységes óvoda-bölcsőde koncepciója ráirányítja a figyelmet, hogy a két 
korcsoport ellátása – a bölcsőde és az óvoda – más-más szakmai feladatokkal, más-más 
minisztériumok irányítása alatt történik. A szociális tárca által szabályozott bölcsőde gondozási-
nevelési feladatokat lát el, míg az oktatási tárca irányítása alá tartozó óvoda a közoktatás első 
szintjeként jelenik meg. Az előbbiben kisgyermekgondozók, az utóbbiban pedig óvodapedagógusok 
dolgoznak. Mindezt nem könnyű az egységes intézmény keretében összehangolni. 
A jogszabály alapján biztosítható fentiekben vázolt napközbeni ellátási rendszer teljessége sajnos 
szinte sehol sem érhető el. Országos felmérés alapján a közel 500 hazai bölcsőde kevés ahhoz, hogy 
megkönnyítse azon családok helyzetét, ahol az anyák újra dolgozni kívánnak. Jelenleg a három 
évesnél fiatalabb gyermekek mindössze 8-10 százalékát tudják befogadni, miközben az Európai Unió 
2010-re a kívánatos arányt 30 százalékban határozta meg. Bár az utóbbi 1-2 évben a pályázati 
források alapján történt, illetve történik bölcsődék létesítése, bővítése, az uniós elvárást 2010-re meg 
sem tudjuk közelíteni. A meglévő intézmények nagy része átlagosan 120 százalékos kihasználtsággal 
működik, állandósult a zsúfoltság 
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Alternatív ellátások 
 
A bölcsődék fenntartói számára a Gyermekvédelmi törvény kiegészítő szolgáltatások nyújtását is 
lehetővé teszi. Ilyenek pl. az időszakos gyermekfelügyelet (játszóház), ahol a szülők eseti jelleggel 
elhelyezhetik gyermekeiket napközbeni elfoglaltságuk időtartamára, továbbá a gyermekhotel, ahol a 
gyermek bentlakásos elhelyezését biztosítják akár 2 hét időtartamra is (pl. nyaralás idejére). A 
kiegészítő szolgáltatásokat az állam normatívával nem támogatja, térítési díjukat a szolgáltatási 
önköltség alapján lehet meghatározni.  

 
Bölcsődei férőhelyek alakulása Magyarországon 
 
Ma Magyarországon több mint 25 ezer bölcsődei férőhely van, ahol több mint 32 ezer gyermeket 
látnak el 561 intézményben. Ezt a számot növelik a családi napközik (205 intézmény, közel 1300 
férőhely) és az integrált óvodák férőhelyei (119 intézmény). A körülbelül 300 ezer bölcsődés korú (6 
hónapostól 3 és fél éves korig) gyermek több mint 10%-a részesül bölcsődei ellátásban. Ennek az 
aránynak a növelését indokoltnak tartjuk, melyhez a jelenlegi férőhelyek számát mintegy 8-10 ezerrel 
kellene növelni. A 3 152 település 7 százalékában, vagyis 230 településen működik bölcsőde, melyek 
10%-a községben, a többi városban található. Az intézmények 94%-a önkormányzati fenntartású. 
A szakirodalom alapján a közel 500 bölcsőde kevés ahhoz, hogy megkönnyítse azon családok 
helyzetét, ahol az anyák újra dolgozni kívánnak. Jelenleg a háromévesnél fiatalabb gyermekek 
mindössze 8 százalékát tudják befogadni, miközben az Európai Unió 2010-re ezt 30 százalékra akarja 
felemelni.  Zala megye városai közül Zalaegerszeg négy bölcsődéje 280 férőhellyel rendelkezik, 424 
fős feltöltöttséggel (várólista), Keszthelyen 60 férőhely 80 fővel, Lentiben a 40 hely 65 fővel, azaz 
162%-os kihasználtsággal működik. (2008. évi adatok)  
 
2009. évben a fenti tények hatása fajsúlyosabban jelentkezik, hiszen a gazdasági válság 
következtében tovább nő a szociálisan rászoruló családokban élő kiskorúak száma, illetve a GYES-en 
lévő szülő, munkahelyének megtartása, illetve a megélhetés biztosítása miatt még korábban kíván 
ismételten munkába állni.  A napközbeni gyermekellátás fejlesztésére, férőhelybővítésre (bölcsőde, 
óvodában működő bölcsődei csoport, családi napközi) uniós forrás áll rendelkezésre a Regionális 
Operatív Programok keretén belül. Jelenleg a pályázatok elbírálása folyik. A tervek szerint 4,5 milliárd 
forint felhasználásával várhatóan 1500 új férőhely létesíthető a felújítások mellett.  
  
A szakmai egyeztetések befejezése után az Új Tudás Program keretében jelentős számban jöhetnek 
létre az óvodákhoz integrált bölcsődék. A 4/2009. (II. 18.) OKM rendelettel módosított a nevelési-
oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet tartalmazza a működéssel 
kapcsolatos feltételeket. 
  
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium célja a folyamatos férőhelybővítés. Ezt mutatja az a tény, hogy 
a bölcsődék számában bekövetkezett évtizedes csökkenés után, 2003 óta emelkedik az intézmények 
száma (2003-ban 515, 2007-ben 561). Mindemellett a bölcsődék után az önkormányzatoknak fizetett 
állami támogatás összege is emelkedett a 2003-as évhez képest (ennek összege 2003-ban 361 ezer 
Ft/fő, 2008-ban 547 ezer Ft/fő, 2009-ben 540 ezer Ft/fő, ami további forrásokkal is kiegészülhet, ha 
az adott intézményt kistérségi társulásban működtetik). A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
szakmai álláspontja szerint középtávon indokolt és lehetséges a bölcsődék és óvodákhoz integrált 
bölcsődék férőhelyszámának minimum 50%-os emelése.  
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Nagykanizsai helyzetelemzés a bölcsődékre és óvodákra vonatkozóan 
 
Bölcsődei helyzetkép 
 
Az utóbbi időben ismét sokat beszélünk a bölcsődékről Nagykanizsán is. Többek közt annak tudható 
be, hogy növekszik az igény a gyermekek ebben a formában történő nappali ellátására, illetve GYES 
szakmai elképzelések szerint ezt a nagyon jó bevált, komoly nemzetközi szakmai elismertséggel bíró 
ellátási formát –pénz hiányában- egy más szemléletű rendszerrel szeretnék kiváltani. Az 1980-as évek 
elején folyamatosan szüntették meg a bölcsődéket a csökkenő igények miatt. 1982-ben 10 bölcsőde 
működött Nagykanizsán. Ezt követően az elhelyezési igények csökkenésével folyamatosan szűntek 
meg a bölcsődék, az épületek más funkciót kaptak. A bölcsődei férőhelyek visszafejlesztése 1984-ben 
kezdődött el városunkban. 1990-ig a megszűntetések indokoltak voltak, mert az elhelyezési igény 
csökkent, a családtámogatási rendszer módosulásával a gyermekek otthoni gondozásának javultak a 
feltételei. 2003. évtől három bölcsődében folyik a gyermekek ellátása. A fenntartó önkormányzat az 
igények növekedése miatt azonban már 2004-ben a Belvárosi Bölcsőde férőhelyeinek bővítéséről 
döntött, így további 10 gyermek gondozására nyílt lehetőség. A bölcsődei férőhelyek iránti igények 
növekedése következtében önkormányzatunk 2007-ben a Csokonai utcai telephelyen (Napraforgó 
Bölcsőde) 20 férőhelyes bölcsődebővítésről döntött, melynek kivitelezése 2008. évben megtörtént.  
 
Az Egyesített Bölcsőde jelenleg székhelyén és két telephelyén biztosítja a gyermekek napközbeni 
ellátását az alábbi férőhelyekkel:  
Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a (Rózsa Bölcsőde) – engedélyezett férőhelyek száma: 
80 
Intézmény telephelyei:  
Nagykanizsa, Csokonai u. 5. (Napraforgó Bölcsőde) – engedélyezett férőhelyek száma: 60 
Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19. (Belvárosi Bölcsőde) - engedélyezett férőhelyek száma: 70 Férőhelyek 
száma összesen: 210 
 
A bölcsőde iránti igények növekedésének egyik oka az, hogy az 1972-78 években születettek 
családalapítási korba kerültek. A 70-es évek demográfiai hullámának hatása így kisebb mértékben, de 
áthúzódik napjainkra. Ezt támasztja alá a Védőnői Szolgálat kimutatása is, mely a várandós anyák 
számának növekedést jelezte a 2006-2007-es évektől kezdődően. A növekedés oka másrészt a 
munkaerőpiaci változásokban keresendő, és a kismamák munkavállalási szándékaival, sok esetben 
kényszerű anyagi megfontolásokkal függ össze. Tovább növeli az elhelyezési igényeket az a tény, 
hogy évről évre nő a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló családokban élő kiskorúak száma, 
akiknek napközbeni ellátást a szülők számára kifizetődőbb 100%-os térítési díjkedvezmény mellett a 
bölcsődében biztosítani. 
A családtámogatási rendszerben történt legutóbbi változások, különösen a GYES időtartamának 2 
évre rövidítése ugyancsak a gyermekek nappali ellátása iránti igények erőteljes növekedését 
prognosztizálja.   
2009. évben a bölcsőde iránti igények a gazdasági válság következtében tovább növekedtek, hiszen 
nőtt a szociálisan rászoruló családokban élő kiskorúak száma, illetve a GYES-en lévő szülő, 
munkahelyének megtartása, illetve a megélhetés biztosítása miatt még korábban kíván ismételten 
munkába állni.  
Mindezek következtében városunkban is megnövekedtek a 2009/2010. nevelési évre vonatkozóan az 
igények a bölcsődei férőhelyek iránt. Az intézményvezető tájékoztatása szerint az intézményben 110 
gyermek marad, 222 fő volt a jelentkező gyermekek száma. Ennek következtében - 130%-os 
feltöltöttséggel számolva - 52 gyermek felvételét kell, hogy elutasítsa az intézmény. 
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Óvodák helyzete 
 
Az óvodáztatási feladatot Nagykanizsa Önkormányzata jelenleg egy önálló és három iskolával közös 
igazgatás alá vont intézménnyel látja el, továbbá részt vesz az óvodáztatás feladataiban a Piarista 
Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda, amely egyházi 
fenntartású intézmény valamint „A Vasút a gyermekekért” Alapítvány Nagykanizsa Óvodája is.  
A két nem önkormányzati fenntartású intézményben összesen három óvodai csoportban 74 
kisgyermek óvodai ellátása biztosított. A korábbi időszakban az önkormányzati fenntartású óvodák 
intézményrendszere jóval széttagoltabb volt, mint napjainkban.   
1995–ben megszűnt az Ady Óvoda, majd 1996-ban a képviselő-testület a 154/1996. számú 
határozatával döntött 19, szervezetileg önálló óvoda integrálásáról. A palini, a miklósfai és a 
ligetvárosi intézmény a településrész iskolájához, mint tagintézmény csatlakozott, míg az Attila, 
Rózsa, Hevesi Óvoda önálló maradt. A fennmaradó 12 feladat-ellátási hely 6 óvodai egységgé alakult.  
2000-ben további átszervezés szűkítette az óvodai ellátás intézményrendszerét. Megszűnt a Kisfaludy 
tagóvoda, az Űrhajós Úti Óvoda beköltözött a felújított Corvin Óvodába, az Arany János úti, a Sánci, a 
Corvin úti, a Kisrác úti, az Attila úti és az Űrhajós úti óvodákban is megszűnt egy-egy csoport. A 
gyermeklétszám csökkenésével összhangban 2003-tól négy, majd 2006 szeptemberétől további egy 
óvodai csoport megszűnéséről döntött az Önkormányzat képviselőtestülete.  
Az önkormányzati óvodák szervezeti önállóságát jelentős mértékben érintő átszervezésre 2008. 
augusztus 1-jén került sor, mivel Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. áprilisi soros 
ülésén döntött az óvodai intézményrendszer átalakításáról. Az átszervezés után nyolc, addig önálló 
óvodából jött létre a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda nevet viselő intézmény, melynek székhelye a 
Rózsa Óvodában került kialakításra. Az átszervezés után az Attila, a Hétszínvirág, Hevesi, a Kertvárosi, 
a Micimackó, a Rozgonyi és a Vackor Óvodák a Központi Óvoda tagintézményeként működtek 
tovább. A Vackor Óvoda Kossuth téri intézményegysége a közalkalmazottak kérésének megfelelően 
önálló tagintézményként csatlakozott az egységes vezetés alá tartozó óvodai szervezethez, valamint a 
Központ Óvodai Konyha telephelyként került meghatározásra jogutód intézmény Alapító Okiratában. 
Ugyancsak ekkor döntött az Önkormányzat arról, 
hogy a Pipitér Óvodát az Általános Iskola 
Kiskanizsa igazgatása alá szervezi, amit az a tény is 
indokolttá tett, hogy a Pipitér Óvoda székhelye az 
általános iskolával egy épületben működött. A 
döntést támogatta a korábbi átszervezések 
tapasztalata, mivel az 1997-től általános iskolához 
csatolt palini, miklósfai és ligetvárosi óvodák 
bizonyították, hogy többcélú intézmény 
kialakításával is életképes az így felépített 
rendszer. Az óvodák szakmai önállósága a többcélú intézményen belül megmaradt, s az iskolával 
közösen szervezett programokkal, a városrész hagyományainak ápolásával, a településrészhez való 
kötödés is erősödött. 
Az átszervezés kapcsán határozta meg a Közgyűlés, hogy igény esetén a „Vasút a gyermekekért” 
Alapítvány Nagykanizsa óvodai csoportjának elhelyezését a Hétszínvirág Óvodában biztosítja. Az 
alapítványi fenntartású óvoda egy óvodai csoporttal jelenleg is korábbi székhelyén, az Erdész u. 3. 
szám alatti épületben működik. Az ellátott gyermeklétszám 24 fő. 
A 2008. augusztus 1-jével lezárult átszervezéssel egy olyan hosszabb távon rugalmas, magas szakmai 
követelményt támasztó, s hatékonyabb gazdálkodással működő struktúra kialakítását kívánta 
megteremteni a Közgyűlés, amely egyben lehetővé teszi a szervezeti önállóságukat vesztett óvodák 
szakmai önállóságának, korábbi nevelési programjaikban megfogalmazott értékrendjük 
sértetlenségének megőrzését.  
Ezen célkitűzés teljesülését, s egyben realitását támasztja alá a Központi Óvoda egy éves működési 
tapasztalatait összefoglaló intézményvezetői beszámoló, amelyben az óvodavezető megállapítása 
szerint az indulásnál jelentkező szervezési nehézségekből a szakmai és gyermekközösségek nem 
éreztek semmit, mivel „az óvodákban zökkenőmentesen indult a nevelési év, rend és fegyelem 
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jellemezte a csoportokban folyó életet, ami az óvónők és a technikai dolgozók lelkiismeretes 
munkáját tükrözi.” (A Nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda intézményvezetői beszámolója a 
2008/2009. tanév feladatairól, az integráció tapasztalatairól)  
Az intézményi sajátosságok megőrzését és a jogszerű, takarékos gazdálkodást segítették a különböző 
szakmai csoportok együttműködése (vezetői csoport, minőségfejlesztési csoport, gazdálkodási 
csoport), ugyanakkor az óvónők valamint a gazdasági szakemberek kezdeményező készsége is nőtt. A 
vezetés számára átlátható a rendszer, az irányítás centralizált, ugyanakkor demokratikus-fogalmazott 
a működés tapasztalatairól az intézményvezető. 
Az önkormányzati óvodák gyermek létszámának alakulását az alábbi táblázat szemlélteti. Az 
önkormányzati óvodai férőhely és csoportlétszám, alkalmazotti létszám alakulása Nagykanizsán: 
 
 
Mutatók  1991/1992 1995/1996 1999/2000 2003/2004 2005/2006 2007/2008 2009/2010 

Óvodai férőhelyek 
száma  1877 1774 1576 1433 1520 1535 1555 

Óvodai 
gyermeklétszám 2000 1840 1657 1380 1365 1358 1383 

Óvodai csoportok 
száma 78 

73 
 

65 58 57 57 57 

Egy csoportra jutó 
létszám 25,6 25,2 25,5 23,8 

23,9 
 

23,8 24,26 

Magasabb vezető 
állású óvodavezetők 20 19 9 9 9 9 1 

Óvónők száma 

171 159 138 124 122 122 117 

Egy óvónőre jutó 
gyermeklétszám 11,7 11,6 12 11,4 11,19 11,13 11,82 

Egyéb 
alkalmazottak  185 172 145 129,5 128,5 116 111 

2. táblázat 
A táblázat nem tartalmazza a Szivárvány Fejlesztő Központ óvodai csoportjának adatait, amely 
csoportban a 2009/2010-es tanév statisztikai létszáma szerint 11 fő sajátos nevelési igényű gyermek 
óvodai ellátása történik. 
A fenti táblázat adataiból megállapítható, hogy sajnálatos módon az óvodai gyermeklétszám az 
önkormányzati intézményekben az 1991/1992 nevelési évtől a jelenlegi nevelési évre vonatkozóan 
több mint 30%-kal csökkent. A csoport megszűnéseket követte az óvodai alkalmazottak számának 
csökkenése is. Az egyéb racionalizálási döntések (dajkák számának a törvényi kötelezettséghez való 
igazítása, a fűtő-karbantartó létszám csökkentése) eredményeként a jelenlegi alkalmazotti létszám 
csak 60 %-a az 1991/1992.nevelési évinek. A személyi ellátottság az óvodákban a jogszabályi 
feltételeknek megfelelő, a képzettségi színvonal 100%-os. 
Az átszervezések és az óvodai csoportok megszűnése következtében felszabadult csoportszobák 
átalakításával lehetőség nyílt a 11/1994.(VI. 8.) MKM rendeletben előírt kötelező eszközjegyzék 
teljesítésére (tornaszoba, orvosi szoba, fejlesztő szoba). 

 
Általános iskolák 
 
Nagykanizsán az általános iskolai korosztály iskoláztatásában az önkormányzati intézmények mellett 
egy nem önkormányzati fenntartású intézmény is közreműködik. 
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A nem önkormányzati Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina 
Óvoda alsón tagozatos csoportjainak száma hét, a felső tagozaton öt tanulócsoport működik, a 12 
osztályban összesen 202 általános iskolás tanuló iskoláztatásáról gondoskodik az egyházi fenntartású 
intézmény. 
Az önkormányzati fenntartású általános iskolák száma kilenc, emellett működik a speciális ellátást 
biztosító Szivárvány Fejlesztő Központ általános iskolája, valamint a Batthyány Lajos Gimnázium a 10-
14 éves korosztály (5-8. évfolyam) számára biztosít gimnáziumi oktatást. 
Az önkormányzati intézmények legfontosabb mutatószámainak alakulását az 1995/1996. tanévtől 
napjainkig az alábbi táblázat tartalmazza. A táblázat adatai nem tartalmazzák a Batthyány Lajos 
Gimnázium mutatóit. 
 

 1995 -
1996 

1999 -
2000 

2000 -
2001 

2001 -
2002 

2003 -
2004 

2004 -
2005 

2005 -
2006 

2006 -
2007 

2007 -
2008 

2009 -
2010 

Tanulólétszám 5636 4904 4820 4687 4097 4052 3973 3808 3762 3486 

Pedagógus létszám 547 456 443 436 404 392 386 370 345 339 

Egy pedagógusra 
jutó tanulólétszám 

10,3 10,75 10,88 10,75 10,14 10,33 10 10,29 10,9 10,29 

Egyéb alkalmazott 262 233 216 208 194 169 151 151 149 n.a. 

Napközis és 
tanulószobai 

csoportok száma 
134 118 115 116 110 103 99 84 83 82 

A táblázat a napközis és tanulószobai csoportok számának kivételével a Rózsa Úti Általános Iskola, majd 
későbbi új nevén Szivárvány Fejlesztő Központban lévő általános iskolás korúak létszámát is tartalmazza. 

3. táblázat 

 
Az iskoláskorú népesség számának közel 40 %-os csökkenése az ellátó intézményrendszerre is 
hatással volt. Az utóbbi tíz évben megszűnt három általános iskola (Hunyadi János Általános Iskola, 
majd a Zemplén és a Vécsey), valamint az Általános Iskola Kiskanizsa Nagyrác úti tagintézménye. 
Az általános iskolákban a személyi feltételek alapvetően biztosítottak. A pedagógus munkakörben 
foglalkoztatottak száma a végrehajtott intézkedések eredményeképpen jelentősen csökkent. 
1991/1992-es tanévben 559 főállású pedagógus dolgozott a város általános iskoláiban. 2003/2004-
ben ez a szám 404 fő, a 2007/2008-as tanévben pedig 345 főre csökkent. A 2009/2010. tanévben a 
pedagógusok száma 339 fő. Az Önkormányzat biztosítja a szabadidő-szervezőket, a könyvtáros 
tanárokat és a félállású ifjúságvédelmi felelősöket, akiknek nagyon nagy szerepe van a hátrányok 
csökkentésében és a prevencióban.  
A 6-14 éves korosztályú gyermekek esetében a napközbeni ellátást az általános iskolákban a 
közoktatás keretében megszervezett napközis, iskolaotthonos és tanulószobai szolgáltatások 
biztosítják. A 2009/2010. évi októberi statisztika számadatai szerint a kilenc önkormányzati általános 
iskola 3354 tanulójából 1983 fő veszi igénybe ezt a tanórán kívüli szolgáltatást. Ez az ellátási forma a 
tanulók 59 %-t érinti, bár a csoportok teljes nyitva tartási idejében ennél lényegesen kevesebb a 
jelenlévő tanulók száma, mivel a hiányzásokon kívül a délutáni iskolai foglakozások (szakkörök, 
felzárkóztató foglakozások, tömegsport órák stb.), iskolán kívüli elfoglaltságok időtartama alatt sincs 
jelen a napköziben, tanulószobán a tanuló. 
Az eltérő szülői igények kielégítésére megjelent ebben a korosztályban is az alternatív kínálat, 
elsősorban tanodák formájában. Ez utóbbi ellátás teljes egészében vállalkozói formában történik, a 
szolgáltatás havi térítési díja a szolgáltatótól és a szolgáltatás tartalmától függően változó, átlagosan 
20 000 Ft/fő.  
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Összegzés 
 
Látható, hogy Nagykanizsa önkormányzata, bár igyekezett megfelelni a jelentkező szükségleteknek, 
teljes körű megoldást nem tudott kínálni az igények kielégítésére Az önkormányzat mellett a nem 
állami fenntartók sem jelentek meg kellő súllyal az ellátórendszerben. Az önkormányzati bölcsődék 
mellett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működtet egy családi napközit, ezek mellett pedig az eseti 
gyermekfelügyeletet biztosító néhány játszóház működik vállalkozási formában. 
 
A gyermekek napközbeni ellátása fontos humán szolgáltatás, melynek jelentősége túlmutat az eddig 
említett demográfiai és munkaerő piaci dimenziókon is. Az ellátórendszer állami, non-profit, illetve 
vállalkozói szereplői tevékenységének összehangolásával, és megfelelő szemléletváltással 
hosszútávra kialakítható egy egészséges egyensúlyban lévő ellátórendszer, mely a születésszámok és 
a gazdasági helyzet változásaira is rugalmasan tud reagálni. Az egyes szolgáltatók és az igénylők 
kapcsolódását megfelelő eszközökkel befolyásolva indokolt egy olyan rendszer irányába elmozdulni, 
amelyben a bölcsőde (amely kedvezményes térítési díjjal, illetve államilag finanszírozott 
térítésmentes ellátással) alkalmas elsősorban a rászoruló gyermekek ellátására, a családi napközi 
képes felvenni a bölcsődei férőhelyhez nem jutó gyermekeket, akiknek szülei meg tudják fizetni a 
magasabb térítési díjat. Mindezek mellett a bölcsődékhez kapcsolódóan kiegészítő szolgáltatásként 
működő gyermekhotel tehermentesíteni tudja az egy vagy több napos elfoglaltság idejére a szülőket, 
sőt, akár a városban, város környékén tartózkodó turistákat is programjaik idejére. További 
lehetőségként vállalkozói alapon működő játszóházak is igénybe vehetők napközbeni 
gyermekelhelyezésre, tevékenységüket nem az önkormányzati és non-profit intézmények ellenében, 
hanem azok kiegészítéseként, komplex rendszerben tekintve.  
 

Az idősellátás helyzete 
 
A magyarországi demográfiai helyzet és szociális mutatók szerint különösen magas az aránya az idős 
korú, elszigetelten élő rászorulóknak, és számukat tekintve középtávon is növekedő tendencia 
prognosztizálható. Az elszigeteltség is több fokozatú és halmozott előfordulást mutat, egyrészt 
családi, közösségi értelemben, másrészt a szó földrajzi értelmében, hiszen számosan élnek 
elkülönülő, nehezen elérhető, humán szolgáltatásoktól távol eső településrészeken.  
 
Az időskorú lakosság általános egészségi állapota folyamatosan romló tendenciát mutat. A 
munkaképesség csökkenése vagy elvesztése miatt egyre többen már aktív korukban nyugellátásban 
részesülnek, és a nyugdíjas lét időszaka számukra az életpálya növekvő hányadát tölti ki, mely a 
szociális ellátórendszerre háruló terheket növeli. A rossz egészségi állapot (és az ezzel járó 
többletkiadások) mellett további hátrányt okozó tényezőként kell figyelembe venni az alacsony 
átlagjövedelmeket. A nyugdíjak vásárlóértéke alapján az időskorúak jelentős része ma még nem 
képes alkalmazni és megfizetni egész napos ápoló-gondozó segítőt. Világosan látható tehát az ellátási 
igények hatalmas növekedése az idősellátásban.  
 
Nagykanizsa demográfiai helyzetének romlása a népesség koreloszlásában is megmutatkozik. Amíg 
1990-ben a 60 éven felüliek a város lakónépességének 16%-át, a 14 éven aluliak pedig 22,3%-át 
képviselték, addig ezek az arányok 1999-re jelentősen módosultak: a 60 éven felüliek aránya 
meghaladta a 14 éven aluli korosztályét. 2006. évben a 14 éven aluliak aránya 13 %, a 60 év felettiek 
pedig 20% az össznépességen belül.  Az idős lakosság demográfiai mutatói alapján megállapítható, 
hogy a 60 év feletti korosztály 61 %-át a nők, 39%-át pedig a férfiak teszik ki. A korcsoportonkénti 
megoszlás adatai azt tükrözik, hogy kiemelkedően magas a 71-80 ás 81-100 év közötti korcsoportban 
a nők aránya (a nők aránya 29%, a férfiaké 16%). A 70 éven felüliek aránya össznépességen belül 
közel 10 %.  
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszeréről 
megállapítható, hogy általánosan jó színvonalú és az igényeket széles körben kielégítő, mind 
mennyiségi, mind minőségi mutatókat tekintve.  
 
A társadalmi-demográfiai változások – népesség fokozatos elöregedése, a többgenerációs családok 
felbomlása, a női munkavállalás és ebből adódóan a család gondozási erőforrásainak megcsappanása 
– következtében az idősek szociális ellátásában is egyre inkább előtérbe kerülnek az intézményes 
gondozási formák. Ebben elsősorban az idősek otthona (szakellátás), valamint a nappali intézmények 
vesznek részt (alapszolgáltatás), de fontos szerep jut az alapszolgáltatások közül az étkeztetésnek, a 
házi gondozásnak és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnak, amely azokat a szolgáltatásokat és 
gondozási formákat foglalja magában, amelyek segítségével az arra rászorulók önálló életvitelüket 
saját otthonukban és lakókörnyezetükben fenntarthatják. Szakmai és gazdaságossági indokok, 
valamint a normatív finanszírozási rendszerben rejlő meghatározó tényezők alapján az elmúlt 
években, és az előttünk álló időben is az állami szociálpolitika, valamint az Európai Unió finanszírozási 
alapjai az alapszolgáltatási formák fejlesztésére fordítanak kiemelt figyelmet. Ezáltal tud megvalósulni 
az alapvető szociálpolitikai cél, az integráció, mely az ellátást igénylő részére saját lakókörnyezetéből 
történő kiemelése nélkül, otthonában, vagy otthona közelében történő szolgáltatás nyújtást jelenti. 
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a szociális ellátást igénylő minél később kerüljön a jóval költségesebb, 
bentlakásos ellátási formák valamelyikébe.   
 
Amennyiben az idősek egészségi állapotában, életkörülményeiben olyan mértékű romlás következik 
be, hogy állandó felügyeletre, rendszeres gondozásra szorulnak, szociális otthonba kerülhetnek. Az 
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (idősek gondozóháza) ideiglenes jelleggel, legfeljebb egy évi 
időtartamra biztosít ellátást azoknak, akikről otthonukban időlegesen nem tudnak gondoskodni. 
Tartós intézeti elhelyezést, és ezáltal étkeztetést, egészségügyi ellátást, ápolást, mentális gondozást 
az idősek otthona biztosít.  
 
Az intézményi ellátottakat vizsgálva megállapítható, hogy az ellátottak körében magas arányban jelen 
vannak a demenes személyek. Az időskorúak bentlakásos intézményében Nagykanizsán (idősek 
otthona + gondozóház) az engedélyezett férőhelyszám jelenleg összesen 71 fő. Ezeken a 
férőhelyeken a demencia diagnózissal rendelkezők száma kb. az ellátásban részesülők 31 %-a. 
Hasonló arány mutatkozik az intézményi elhelyezésre várakozók körében. 
 
Az elkövetkező években az intézményi elhelyezést kérőknél nehéz prognosztizálni a demens ellátás 
iránti további igényeket. Tapasztalatok alapján a háziorvosok, kezelőorvosok nagyobbrészt nem jelzik 
a kérelem orvosi rovatában a demencia kórképet. Leggyakrabban az ellátást kérő intézményi 
felvétele során kerül megállapításra a demencia diagnózisa. 
 
A szociális törvény 2008. évtől bevezette a gondozási szükséglet vizsgálatát, az új rendszer 
alkalmazása is abba az irányba mutat, hogy az idősek otthona lakóinak általános egészségi állapota 
fokozatosan romlani fog. A 2008. január 1-től hatályos rendelkezések szerint már csak azt a személyt 
lehet idősek otthonába felvenni, akikről előzetesen egy szakmai bizottság megállapítja, hogy ápolása, 
gondozása napi 4 óránál hosszabb időtartamban szükséges. Ezzel viszont megszűnt annak a 
lehetősége, hogy az időskorúak megelőző szándékkal költözzenek be, még akkor, amikor képesek 
ellátni saját magukat, esetleg az időskori elmagányosodás káros hatásainak kívánják elejét venni. 
Egyedül azoknak a kiváltsága lesz ez az előrelátó megelőzés, akik képesek teljesen önerőből fizetni 
intézményi ellátásukat, ezáltal viszont fokozottan előtérbe kerülnek az alapvetően önköltségi alapon 
meghatározott díjakkal, illetve egyszeri hozzájárulással igénybe vehető (jellemzően nem állami 
fenntartású) intézményi szolgáltatások, nyugdíjasházi rendszerben működő apartmanházak. 

 
 
 



„MINDENEK MÉRTÉKE AZ EMBER” Pannon Egyetem Nagykanizsa 

 

 
19 

Kockázatelemzés 

 
Gyermekek napközbeni (fő)ellátási formáinak SWOT analízise (bölcsőde, 
óvoda, napközi otthon) 
 
ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

• szakszerű gondozást, ellátást biztosító 
intézmény 

• stabil intézményi rendszer, megfelelő 
szakmai vezetéssel, törvényes működés  

• a felhalmozott tapasztalatok, gyakorlati 
módszerek és innovációs erő egymást 
kiegészítő alkalmazása 

• szociálisan rászoruló gyermekeknek 
térítésmentes ellátást biztosít 

• a pályázati lehetőségek kihasználása 

• biztosított a szakképzettség 

• alacsony fluktuáció 

• a szakellátásban dolgozók elhivatottsága 

• ügymenet-modellek, folyamatszabályozás 
megléte, folyamatos korszerűsítése 

• a pedagógiai koherencia érvényesül 

• a helyi nyilvánosság előtti megjelenés 
biztonságosabb, hatékonyabb 

• képzés, felkészítés speciális feladatokra. 

• biztosítja a koragyermekkori intervenciót 

• egységes értékközvetítés a gyerekeknek és 
családjaiknak  

• az egységes értékközvetítés előny a 
gyerekeknek és családjaiknak 

• megteremti az inkluzív nevelés feltételeit 

• nagyobb létszámú gyermek gondozására 
alkalmas ellátási forma 

• esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos      
helyzetűeknek 

 

• kapacitáshiány a bölcsődében 

• a túlzsúfoltság  

• az intézményi dolgozók túlterheltsége 

• szupervízió hiánya 

• az infrastruktúra szűkössége 

• mereven szabályozott nyitva tartás  

• a foglalkoztatottak magas 

• átlagéletkora 

• A sajátos nevelési igényű gyermekek 
populációjának leszűkítésével és a 
diagnosztikai módszerek változása miatt az 
ellátatlan népesség száma nő 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

• közvetlen munkahelyteremtő hatás 
(szakmai és technikai dolgozók) 

• elősegíti a szülők visszatérését a 
munkaerőpiacra 

• külső források bevonása hazai és EU-s 
pályázatok révén 

• gyakori jogszabályváltozások 

• a meglévő adminisztrációs terhek tovább 
növekednek 

• jogszabályban meghatározott személyi és 
tárgyi feltételek nehezen teljesíthetőek 

• az állami normatív hozzájárulás a költségek 
kb. 50 %-át fedezi  

• a civil szféra részvételének hiánya 

• speciális szakemberek (orvos, pszichológus) 
hiánya a közalkalmazotti szférában 

• két különböző minisztériumhoz való tartozás 
4. táblázat 
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Alternatív napközbeni ellátás SWOT analízise 
 
ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

• a lakókörnyezetben bármilyen kisszámú 
igény kielégítésére alkalmas. 

• alacsonyabb létszámmal működik  

• gyorsabban, rugalmasabban tud 
alkalmazkodni a változó igényekhez. 

• működési engedélyhez kötött, a helyi 
önkormányzat felügyeletével, definiált 
elvárások és feltételek szerint, ellenőrzötten 
működik. 

• a családi működést modellezi, családias 
légkört és környezetet biztosít. 

• hatékony a működése 

• az önkormányzatok számára a családi 
napközik támogatása a legolcsóbb és 
leghatékonyabb megoldás 

• könnyebb és folyamatosabb a 
kapcsolattartás a szülőkkel  

• versenyhelyzetet teremt  

• a nyitva tartás szempontjából rugalmasak 

• differenciált bánásmód 
 

• az induló vállalkozások támogatásra 
szorulnak. 

• elegendő egy jogszabályban meghatározott 
40 órás tanfolyam elvégzése, nem kötik 
szakképzettséghez 

• szélesebb körű népszerűsítést igénylő 
napközbeni ellátási forma.  

• nem mindig biztosítottak a tárgyi feltételek  

• szupervízió hiánya 

• magas térítési díj 
 

 LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

• munkahelyet teremt  

• a szülők hamarabb visszaérhetnek a 
munkaerőpiacra 

• a kis létszámú gyermekcsoport lehetőséget 
teremt az egyes gyermek fejlettségét, 
egyéni szükségleteit figyelembe vevő 
felügyeletre, gondozásra. 

• csökkenti a bölcsődei férőhelyek iránti 
túljelentkezést, ezáltal javítja a rászoruló 
családok gyermekeinek bölcsődei 
elhelyezési feltételeit  

• Várható az állami normatív támogatás 
összegének emelkedése 

• a gyermekek fejlődésének nyomon 
követhetősége folyamatos, ezáltal a 
fejlesztés hatékonyabb  

 

• folyamatosan változó társadalmi igény 

• gyermekvállalási kedv csökkenése 

• gyorsan változó jogszabályi környezet 

• finanszírozásban bekövetkező megszorító 
intézkedések 

• országos szinten gyenge érdekérvényesítő 
képesség  

• a szolgáltatást nem mindenki tudja 
megfizetni 

• az állami normatív támogatás alacsony, a 
normatívához való hozzájutás nehézkes 

• a civil szféra részvételének hiánya 

• bizonyos szakemberek (orvos, pszichológus, 
pszichiáter) hiánya 

5. táblázat 
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Idősekről való gondoskodás szociális intézményi megoldásának SWOT 

analízise 
 
ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

• működési engedélyhez kötött, ellenőrzötten 
működik 

• meglévő önkormányzati intézmény 
bővítésével is fejleszthető (pl. új részleg 
építés, emeletráépítés) 

• nem állami fenntartó (nonprofit szervezet, 
egyház is fenntarthatja) 

• teljes körű ápolást-gondozást biztosít 
önellátásra nem vagy csak részben képes 
személyek számára 

• az elhelyezés nem függ az igénylő jövedelmi 
helyzetétől, egyenlő esélyű hozzáférést 
biztosít 

• jelenleg túlterheltek az intézmények, 
jelentős a várakozási idő  

• térítési díjak beszedése az ellátottak 
jövedelmi helyzetétől erősen függ 

• az állami normatíva és a térítési díjak nem 
fedezik a fenntartási költségeket 

• nem képes kielégíteni a felmerülő igényeket, 
sokan ellátás nélkül maradnak (férőhely 
hiány) 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

• csökkenti a településen az izoláltan élő, 
önellátásra nem képes idősek számát 

• az intézményi gondoskodásba kerülő 
személyt korábban ápoló hozzátartozó 
visszatérhet a munkába 

• állami normatívával támogatott ellátási 
forma 

 

• az állami szociálpolitikai prioritások 
ismeretében nem lehet számítani a normatív 
támogatás növekedésére 

• pályázati források szűkösebbé válnak 

• jogszabályban meghatározott személyi 
(létszám és képzettség) és tárgyi feltéteket 
kell kötelezően teljesíteni 

6. táblázat 
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Nyugdíjasház jellegű idősellátás SWOT analízise 

 
ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

• szociális hatósági működési engedélyhez 
nem kötött a működtetése 

• lakások értékesítéséből bevétel folyik be 

• magas színvonalú kiegészítő szolgáltatások 
(fitness, kozmetika, fodrász, szórakozási 
lehetőségek stb.) értékesíthetők 

• bárki igénybe veheti a feltételek 
betartásával 

• csökkenti a településen az izoláltan élő 
idősek számát 

• fizetőképes idősek számára magas szintű 
szolgáltatásokat biztosít 

• lehetőséget biztosít a tehetősebb időseknek 
arra, hogy ne kelljen sorban állniuk az 
idősek otthona férőhelyeire, ezáltal 
csökkenti a várakozási időket 

• jelentős, hosszú távon megtérülő 
infrastrukturális beruházást igényel 

• sikeres működéséhez megfelelő helyszínt 
kell találni 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

• jogszabályban meghatározott személyi 
(létszám és képzettség) és tárgyi feltéteket 
nem kell kötelezően teljesíteni 

 

• üzleti alapon létrejövő vállalkozás gazdasági 
kockázatokkal jár 

• állami normatívával nem támogatott 

• fenntarthatósága az időskorú lakosság 
megtakarításainak és vásárlóerejének 
függvénye 

7. táblázat 
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Javasolt Projektek 

 
Javaslat a gyermekek napközbeni ellátására  
 
A helyzetelemzésben kifejtett problémák megoldása érdekében célszerű lenne egy egységes ellátó 
rendszer bevezetni, ami garantálja, hogy Nagykanizsán egyetlen szülőt se akadályozzon gyermeke 
felügyeletének biztosítása a munkakeresésben, munkavállalásban, tanulásban. E rendszernek 
biztosítani kell, hogy a gyermekek részt vehessenek jó színvonalú napközbeni gyermekellátásban, 
függetlenül a családjuk jövedelmétől, a szülői státusztól, a szülők foglalkozásától, speciális tanulási 
szükségletektől, etnikai/nyelvi háttértől, fogyatékosságtól, stb. Az ellátó rendszerbe be kell kapcsolni 
a nem önkormányzati fenntartású intézményeket, és az önkormányzati szemszögből költségkímélő 
alternatív napközbeni ellátásokat is. 

 
Fő ellátási formák 
 
A 0-3 éves korosztály valamilyen formában történő ellátása, minden önkormányzat számára 
alapfeladat, a törvényi előírás szerint a bölcsődék fenntartása Nagykanizsa város önkormányzatának 
(10.000 főnél nagyobb lélekszámú település lévén) kötelező. A gyermekpopuláció szociológiai, 
kulturális hátterét tekintve igen heterogén, ami azt igényli, hogy az ellátórendszer is differenciált 
legyen, attól függően, hogy milyen hátterű családok gyermekei veszik elsősorban igénybe.  
 
Javasoljuk, hogy az Önkormányzatnak törvényben rögzített ellátási kötelezettségét a továbbiakban az 
alábbi formákban lássa el: 

• Önkormányzati bölcsőde 
Ahhoz, hogy minden rászoruló kisgyermeknek biztosítani lehessen az ellátást egy további bölcsőde 
kialakítása indokolt, vagy a családi napközi hálózatot kell kiépíteni. Amennyiben az önkormányzat 
bővíteni kívánja a férőhelyek számát azt a területi lefedettség miatt indokolt Kiskanizsán kialakítani. 
Erre a jelenleg nagyon rossz kihasználtsággal működő Nagyrác utcai Óvoda épülete a legmegfelelőbb. 
Ezen beruházások megvalósítására pályázati forrásokat kell mozgósítani. Ehhez biztosít a Nyugat-
dunántúli Operatív Program 5.1.1/B Bölcsődék fejlesztése című pályázati kiírás (2009.IV.-2010.IV.) 

• Óvodai ellátás 
A jelenlegi óvodai hálózat a két nem önkormányzati fenntartású óvodával a szülők speciális igényeit 
teljes körűen kielégíti. Szervezeti formája a hatékony működés feltételeinek is megfelel. Javítani kell 
viszont az infrastrukturális feltételeken, a környezetbarát megoldások szem előtt tartásával. Ez a 
KEOP-2009-5.3.0/és B pályázatok segítségével valósítható meg. 

• A közoktatáson belül szervezett iskolai napközi otthonos ellátás 
A jelenlegi napközi otthonos szolgáltatás létszám vonatkozásában a szülő igényeket teljes egészében 
kielégíti, de kötött nyitva tartásával a szülők munkaidejéhez nem tud alkalmazkodni. Ezen túlmenően 
szakmailag kifogásolható, hogy a napközis foglalkozások színtere ugyanaz, mint a tanóráké, így a 
családias légkör, ami alapfeltétel lenne, nem teremthető meg. Ennek elsősorban fizikai akadálya van, 
az erre alkalmas „napközis szobák” hiányoznak. A tanulócsoportok számának folyamatos csökkenése 
lehetővé teszi, hogy a felszabaduló helyiségek erre a célra kerüljenek átalakításra. Ez megteremti az 
egyéni ütemhez igazodó tanulás lehetőségeinek tárgyi feltételeit, lehetővé teszi az egyénre szabott 
foglalkoztatásokat, biztosítja a differenciált tanulás irányítás feltételeit.  
 
Ez a környezet alkalmas a pozitív irányú személyiség fejlődést szolgáló szabadidős tevékenységek 
széleskörű szervezésére is. A tárgyi feltételeken túl meghatározó a napközis nevelő személye. 
Kívánatos lenne, hogy ezen összetett pedagógiai feladat ellátását a legfelkészültebb pedagógusokra 
bízzák. Ezt kiemelt bérezéssel és rendszeres továbbképzésekkel kell támogatni.  
 
A fenti kötelező feladatokon túlmenően az ellátó rendszerbe be kell kapcsolni a nem önkormányzati 
fenntartású intézményeket, és az önkormányzati szemszögből költségkímélő alternatív napközbeni 
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ellátásokat is. Az ellátórendszer állami-önkormányzati, non-profit, illetve vállalkozói szereplői 
tevékenységének összehangolásával, és megfelelő tudatformálással hosszútávra kialakítható egy 
komplementer elemekből álló ellátórendszer, mely a születésszámok és a gazdasági helyzet 
változásaira is rugalmasan tud reagálni. Az eGYES szolgáltatók és az igénylők kapcsolódását megfelelő 
eszközökkel befolyásolva indokolt egy olyan rendszer irányába elmozdulni, amelyben a bölcsőde 
(amely kedvezményes térítési díjjal, illetve államilag finanszírozott térítésmentes ellátással) alkalmas 
elsősorban a rászoruló gyermekek ellátására, a családi napközi képes felvenni a bölcsődei férőhelyhez 
nem jutó gyermekeket, akiknek szülei meg tudják fizetni a magasabb térítési díjat. Az óvodák 
meglévő szervezeti kereteire alapozva infrastrukturális fejlesztéssel kell biztosítani a korszerű 
gondozási-nevelési módszerek alkalmazását. Az intézményi formában zajló ellátásra a családi 
napközik hálózatát kell csatlakoztatni, ahol 20 hetestől 14 éves korukig a gyermekek életkorának 
megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni.  
A családi napközi igényelhető rendszeresen, vagy alkalmi jelleggel is. Mindezek mellett a 
bölcsődékhez és óvodákhoz kapcsolódóan kiegészítő szolgáltatásként működő gyermekhotel 
tehermentesíteni tudja az egy vagy több napos elfoglaltság idejére a szülőket, sőt, akár a városban, 
város környékén tartózkodó turistákat is programjaik idejére. További lehetőségként vállalkozói 
alapon működő játszóházak is igénybe vehetők napközbeni gyermekelhelyezésre, tevékenységüket 
nem az önkormányzati és non-profit intézmények ellenében, hanem azok kiegészítéseként, komplex 
rendszerben tekintve.  

 
Alternatív napközbeni ellátások 
 
A gyermekek napközbeni ellátására, felügyeletére új alternatívákat is kínálni kell, vagy a meglevő 
lehetőségeket kell rugalmassá tenni. Az alternatív napközbeni ellátások a gyermekek napközbeni 
ellátásának keretén belül kialakult és kínált szolgáltatások. A fő napközbeni ellátások alternatíváiként 
illetve kiegészítéseiként jelenhetnek meg. A Nagykanizsán kialakításra javasolt ellátási rendszer fő 
célja a hiánypótlás, olyan formák kínálata, mely a meglévő ellátórendszerben nem elérhetők. 
 
 A javasolt alternatív napközbeni ellátások célcsoportjai a gyermekek, születéstől egészen 18 éves 
korig. Az ellátások zömében a koragyermekkorra esnek (0-8 éves kor), de jelentős számú lehet a 6-14 
éves korosztálynak kínált alternatív szolgáltatás is. A sokszínű és sokszereplős szolgáltatási rendszer 
minőségi működtetése nem lehetséges irányító szervezet nélkül.  Javasoljuk ehhez az elnevezésében 
funkciójára is utaló „Arany Híd Központ” kialakítását.  

 
 „Arany Híd Központ” 
 
 Szervezeti formáját tekintve lehet egyesület, alapítvány, non profit gazdasági társaság. Lehetőség 
van továbbá arra is, hogy egy már működő szervezet bővítse ez irányba profilját. Erre alkalmas lehet 
a városban komoly elismertségnek örvendő Gyermekvarázs Alapítvány keretében működő 
Mikkamakka Játéktár. A nonprofit szervezeti formának előnye, hogy működéséhez pályázati források 
mozgósíthatók, fogadhatja a személyi jövedelemadó 1 %-át. A feladat ellátásához szükséges 
infrastruktúra biztosítása céljából áttekintettük, hogy melyik önkormányzati tulajdonú, jelenleg 
kihasználatlan épület jöhet szóba. A feltételek kialakíthatóak a Petőfi utca 5. szám alatti volt 
kollégium épületében, vagy a Kistérségi Szolgáltató Központ területén található gyermek központban, 
a Bajza utca 2. szám alatt.   
A központon belül létre kell hozni egy Koordinációs Irodát, amely irányítja és szervezi a 
szolgáltatásokat . Az Iroda feladatai a teljesség igénye nélkül: 

• Tájékoztatás (tájékoztató anyagok a szülőknek, intézményeknek, munkaadóknak, 
munkavállalóknak stb.) 

• Kapcsolattartás az önkormányzati intézményekkel (védőnői hálózat, bölcsőde, óvoda, iskola stb.) 

• Kapcsolattartás a feladatellátásban részt vevő nem önkormányzati intézményekkel 

• Segíti az alternatív ellátási kínálat szervezését, létrehozását, működtetését  
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• Pályázati források felkutatása, segítség a pályázatok elkészítésében 

•  Kapcsolattartás az Önkormányzattal, Kistérséggel és civil szervezetekkel 

• Önkormányzati táborok (Zöldtábor, Balatonmária) működtetése 

• Továbbképzések szervezése  

• Tanácsadás 

• Szupervízió 
 

A Központ működésének finanszírozása a civil szervezeteknek kiírt pályázatokból, a szolgáltatások 
díjából és a hálózati tagok hozzájárulásából fedezhető. 

 
4.1.4. Alternatív napközbeni ellátások típusai és tevékenységi formái  
 
A gyermekek napközbeni ellátása a települési önkormányzatok gyermekjóléti alapellátási 
kötelezettsége. Ezt a feladatot az önkormányzat elláthatja saját intézményei által, állami, 
vagy 
nem állami szervvel kötött ellátási szerződés útján, de biztosíthatja a kettő kombinációjával, 
önkormányzati társulásban és többcélú kistérségi társulásban is. Feladat ellátási 
megállapodás megkötését csak olyan szervvel javasoljuk, amely a normatíva 100%-ának 
igénylésére jogosult.  
 
Hálózatban működő családi napközik 
 
A 3 év alatti gyermekek napközbeni gyermekellátását a családi napközi költséghatékony formában, 
nagy infrastrukturális beruházás nélkül képes megoldani. 
 
Ezt az ellátási formát Nagykanizsán célszerű bővíteni, mert a hiányzó bölcsődei férőhelyek biztosítása 
ezzel gazdaságosan kiváltható, és rugalmasságánál fogva olyan igényeket is képes kielégíteni, amit a 
fő ellátási formák nem tudnak biztosítani (rugalmas nyitva tartás, speciális ellátás, családias légkör 
stb).  
 
A családi napközik anyagi hátterét jelenleg az állami normatíva, a szülőktől kért térítési díj, és 
esetenként az önkormányzati hozzájárulás adja. A szakminisztérium módszertani útmutatója szerint a 
családi napköziben egy gyermek ellátása átlagosan évi 700.000 Ft-ba kerül. Ha családi napközi nem 
kap önkormányzati támogatást, akkor ez a szolgáltatás csak egy szűk rétegnek (anyagilag jól szituált 
családok) érhető el. Az önkormányzati támogatást indokolja az is, hogy ugyanezen gyermek bölcsődei 
ellátása közel a duplájába kerül, és az önkormányzati hozzájárulás ebben az esetben közel 50% -os.  
 
Indokolt önkormányzati ösztönzéssel ezen ellátási formára egy városi családi napközi hálózatot 
kiépíteni, ami garanciát ad arra, hogy csak azt a családi napközit támogatja, amely minőségileg eléri 
az intézményesített ellátási formák színvonalát. A támogatás lehet egyszeri és rendszeres. Egyszeri 
támogatást az induláshoz célszerű biztosítani, hogy a működési feltételek már az induláskor is 
megközelítsék az ideális állapotot. A rendszeres támogatásnak két formája alkalmazható, az 
évenkénti gyermeklétszám függő egyösszegű vagy a gondozási napok alapján számított (ma ez kb. 
500Ft/gyermek/nap). A családi napközi hálózat koordinálását az Arany Híd Központ hatáskörébe 
célszerű telepíteni. 
 
A családi napközi létrehozását a speciális szülői és nevelési igények a 3 évnél idősebb gyermekek 
estében is indokolja. A 3-14 éves korosztálynál a csoportokat az eltérő életkori sajátosságok és 
pedagógiai szempontok miatt célszerű az életkor alapján megszervezni: 3-7 éves, 6-10 éves és 10-14 
éves korosztály. 
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Ezen túl a csoportszervezés alapja lehet speciális szempont is: mozgássérült gyermekek ellátása, 
nyelvtanulás, művészeti irányultság, korrepetálás, tehetséggondozás stb. Az önkormányzati 
támogatás mértéke azonban ebben az esetben egyéni mérleges tárgya. Csatlakozási lehetőséget kell 
biztosítani minden családi napközinek, amely a hálózat által szakemberek közreműködésével 
elkészített szakmai feltételeknek megfelel.  
 
Hálózatban működő tanoda 
Ez az ellátási forma az iskolai napközi otthon vagy tanulószoba helyett szerveződik szülői igény 
alapján. Állami normatívát jelenleg ez az ellátási forma nem kap, önkormányzati támogatás a hálózati 
feltételek elfogadása és speciális intézményesített formában nem nyújtható ellátás biztosítása esetén 
indokolt (fogyatékosság, hátrányos helyzet, eltartók rendkívüli munkaidő beosztása stb.). Az 
önkormányzati támogatás formája ebben az esetben az Arany Híd Központ infrastruktúrájának 
rendelkezésre bocsátása lehet. A koordinálást ebben az esetben is a Központ keretében létrehozandó 
Koordinációs Irodára célszerű bízni. 

 
Gyermekfelügyelet  
 
A napközbeni ellátások kiegészítéseiről van szó, melyek a folyamatosan változó és sokféle igényre 
válaszként jönnek létre. Ennek egyik lehetséges formája az óvodák és bölcsődék nyitva tartási 
idejének munkaerőpiaci foglalkoztatási feltételekhez igazítása. Ezt nem az óvodai nyitva tartás 
meghosszabbításával, hanem a kora reggeli és késő estig tartó ügyelet megszervezésével lehet a 
leghatékonyabban megoldani. A feladatot az önkormányzati intézmények infrastruktúrájával indokolt 
megszervezni. A kora reggeli órákban (5.30-7.30), nyitva tartás előtt, az adott gyermekintézményben 
(bölcsőde, óvoda, iskola) indokolt ellátni. 
A késő délutáni és esti órákban az ellátást a Központ hatáskörébe célszerű utalni. Az ellátás helyileg 
történhet a Központban vagy igény esetén a gyermek otthonában is. 
 
Ennek előnye, hogy az önkormányzat nem közoktatási intézménnyel látja el a gyermekfelügyeletet, 
és így a bérezésre és foglalkoztatásra nem vonatkoznak a közoktatási és közalkalmazottak jogállására 
vonatkozó törvényi előírások. A központosított óvodai szervezet lehetőséget ad arra, hogy az óvodai 
felvételnél az erre vonatkozó szülői igényeket figyelembe vegyék.  

 
Egyéb alternatív ellátási formák 
 
Mikkamakka Játéktár keretein belül 

• Családi játszóház 
                           0-9 éves korú gyermekek és szüleik számára 

• Csoportos játszóház    
                          Óvodai, iskolai csoportok fogadása 

• Gyermekkuckó 
                          Gyermekfelügyelet, játék a gyermekkel a szülő távollétében 

•   Kölcsönzés  
                   Játékok, fejlesztő eszközök, oktatási segédanyagok 

• Tanácsadás 
                   Szülőknek: életvezetési, nevelési tanácsadás, konzultáció 
                   Pedagógusoknak: módszertani tanácsadás, továbbképzés 

• Születésnapok rendezése, gyermekzsúrok 
                          Főszerepben a játék, mint hasznosan eltöltött idő a barátokkal 

• Babusgató 
                          Masszás, torna, játék kisbabák és édesanyjuk számára 

• Kihelyezett játéktárak, kézműves foglalkozások városi és vállalati rendezvényeken 

• Játékbemutatók, játékajánlás, játékvásár 
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• Nyári tábor szervezése kisgyermekeknek 

• Saját hagyományos rendezvényeink 
o Nemzeti Játéknap, Mikkamakka Születésnap, Mikkamakka Mikulás, Mikkamakka Gyermeknap 

 
Kiscsoportos terápiák: 

• Játékos iskolára felkészítő foglakozás 

• Személyiségfejlesztés óvodásoknak és kisiskolásoknak 

• Tanulás segítése kisiskolásoknak 
Egyéni terápiák 

• Tanulási nehézségek (írás, olvasás, számolás) megelőzése, zavarok kezelése 

• Nyelvi készségek, beszéd kezelése 

• Figyelemzavar kezelése 

• Beilleszkedési és magatartási nehézségek kezelése 

• Mozgásterápia 

•  Pszichodiagnosztikai, pedagógiai, gyógypedagógiai vizsgálatok  
 
Játszóház/gyermekfoglalkoztató  
 
Játszóház keretein belül alkalmazható szolgáltatások 

• információs szolgáltatás  

• eszközkölcsönzés 

• gondozás, nevelés gyermekfelügyelet, szabad játék, mentálhigiénés segítségnyújtás, tanácsadás, 
konzultáció, fejlesztő foglalkozások, terápiák, közösségi programok, sajátos nevelési igényű 
gyermekek gondozása-nevelése 

• oktatás: tanulássegítés, különóra, nyelvoktatás, speciális oktatás, felzárkóztatás, korrepetálás, 
tehetséggondozás, klubfoglalkozások, szakkörök, tanfolyam, képzés, sajátos nevelési igényű 
gyermekek oktatása 

• rendezvények: kulturális, művészeti programok, szabadidős programok, foglalkozások, 
sportprogramok, rendezvények, játékfoglalkozások, kirándulások, sajátos nevelési igényű 
gyermekek szegregált vagy integrált rendezvényei 

• családnak/felnőtteknek nyújtott szolgáltatások: családsegítés, információnyújtás, tanácsadás, 
terápiák, szabadidős és kulturális programok, rendezvények, oktatási, képzési programok, 
szakmai és módszertani programok   

A kínált szolgáltatás minimuma a gondozás-nevelés. 
A fentiekben vázolt rendszer működése túlmutat a gyermekek napközbeni ellátásán, hiszen elősegíti 
a rászoruló családok anyagi biztonságának növelését, a gyermekvállalás terheit igazságosabban osztja 
el a különböző anyagi helyzetű családok között, javítja a gyermekek esélyegyenlőségét és a szülők 
munkavállalási feltételeit, továbbá segíti a családok szabadidős tevékenységeinek szervezését, ezáltal 
közvetetten hat a kulturális és turisztikai szolgáltatások igénybevételére is. 
 

Javaslat az idősekről való gondoskodás lehetséges formáiról 
 
Az idősekről való gondoskodás lehetséges formái 
 
Az idősekről való tartós, bentlakásos jellegű gondoskodás felvázolt, SWOT analízisben elemzett két 
formája az idősek otthona, mint szociális szolgáltatás, és a nyugdíjasház jellegű apartmanházi ellátás, 
mint üzleti vállalkozás. Az önkormányzat szempontjából vizsgálandó körülmény a megvalósítás és a 
fenntartás költségvetési kihatása. Az önkormányzat jelenleg működtet idősek otthonát, mellyel 
kötelező törvényi feladatának eleget tesz. Az idősek otthona infrastrukturális fejlesztésére az ismert 
szociálpolitikai fejlesztési irányok alapján pályázati forrás megnyílása nem várható, az teljes 
mértékben az önkormányzat költségvetéséből valósulhat meg. Az intézményfenntartás állami 
normatív támogatása szintén nem emelkedik. Ennek alapján az önkormányzati szociális 
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szolgáltatástervezésben az idősek otthona fejlesztése háttérbe kerül, mivel előnyben részesülnek az 
állam által preferált alapszolgáltatási formák.  
 
Mindezek alapján az idősellátás fejlesztése a nyugdíjasházi, apartmenjellegű elhelyezés vállalkozói 
alapon történő megteremtése tűnik kedvező megoldásnak, mert ezáltal a fizetőképes 
(megtakarítással rendelkező, vagy lakást eladó) idősek várakozási idő nélkül juthatnak igényeiknek 
megfelelő elhelyezéshez, az idősek otthonába jelentkezők számára pedig az intézménybe való 
bejutás várakozási ideje rövidülhet. Az önkormányzat működtet ugyan egy nyugdíjasházat, a 
megüresedő lakásokat azonban egyre nehezebb értékesíteni, tekintettel arra, hogy a létesítmény 
nem nyújt a mai kor és a fizetőképes idősek számára elvárt szolgáltatásokat, továbbá a házban lévő 
garzonjellegű lakásokra sincs kereslet. Egy korszerű, vonzó helyen található apartmanház, megfelelő 
kísérő szolgáltatásokkal sikeresen értékesíthető lehet nem csak a környéken élők számára, hanem 
regionális vagy országos körben is.  
 
Az önkormányzat egy ilyen beruházás megvalósulását ingatlan kedvezményes értékesítésével, illetve 
vállalkozást támogató eszközökkel segítheti elő. 

 
Javaslat vállalkozói alapon létrehozható Idősek Otthonára és Senior Hotelre 
Nagykanizsán  
 
Napjainkban a generációs különbségek, az öregedéssel együtt járó fizikai, szellemi problémák számos 
családnak jelentenek nehézséget. Türelmet, kitartást, empátiát igénylő feladat az idősekről való 
fizikai és lelki gondoskodás, mely a család valamennyi tagját érinti, időst, fiatalt, gyermeket egyaránt. 
A kor előrehaladtával megszaporodó betegségek, a romló mozgáskoordináció okozta növekvő 
bizonytalanságérzet következtében, az idős emberek számára egyre nehezebb az önellátás (a 
takarítás, bevásárlás, főzés). Sokan közülük magányosak, a családnak a munka mellett pedig kevés 
ideje van arra, hogy szüleiknek társaságot jelentsenek, meghallgassák egymást. A fentiek is igazolják, 
hogy az idősek megfelelő színvonalú ellátására egyre intenzívebb igény jelentkezik.  
 
Vállalkozói szférának teremtene lehetőséget e városunkban is szükséges beruházás. Idősek 
otthonára, ahogy a város demográfiai adatai is mutatják, egyre nagyobb az igény. A minőségi ellátás 
bár magasabb költségigényű, de az otthoni ápolás költségeit nem vagy csak alig haladja meg. 
 
Egy használt lakást vagy életjáradékot is beszámító vállalkozás esetén nagy érdeklődésre adhat 
számot egy ilyen létesítmény. Biztosíték lehetne egy vállalkozónak Nagykanizsa Város 
Önkormányzatával kötött eltartási szerződés az intézmény lakóira vonatkozóan. 
 
A lakások/apartmanok átlag alapterülete 35 m2, beköltöző saját bútorzatával berendezhető, vagy 
berendezett változatú lehetne. 1 illetve 1,5 vagy 2 szobás apartmanok biztosíthatnák a lakók 
kényelmét. 
 
Minimum elvárás, hogy a ház valamennyi helyisége, liftjei és zárt parkolója is biztosítja az 
akadálymentes közlekedés lehetőségét. Az épületszárnyak szél- és zajvédett pihenőudvart fogjanak 
közre. Előny lehet, ha minden lakás erkélyes, beépített főzőfülkével, fürdőszobával, fővonalas 
telefonnal, nővérhívóval, kiépített kábeltévé és internet hozzáféréssel rendelkezik.  
 
Az otthonba költözővel szemben támasztott követelmények közé tartozik a havonta egyszer 
fizetendő térítési díj (ami a veszprémi ÉLETÖRÖM Idősek Otthona és Senior Hotel esetén 2008. 
január 1-től 87800,- Ft), ami tartalmazza a napi 3-szori étkezést, mosást, takarítást, orvosi ellátást, és 
a nem túl speciális gyógyszerek is. A lakók biztonságát 24 órás porta szolgálat és ápoló szolgálat 
biztosítja. A jó közösségi szellem kialakítása érdekében, az emberi kapcsolatok megteremtésének 
lehetőségeként, illetve lakók egészségének megőrzése közösségi helyiségeket kialakítása célszerű. 
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Alvállalkozók bevonásával büfé és étterem kialakítása válhatna lehetővé, amely munkahely teremtő 
beruházás. Az étterem mellett elhelyezett átrium és az olvasóterem teadélutánok, egyéb kulturális 
összejövetelek helyszíne lehet. Lakók a hobbiszobában köthetnek, varrhatnak, beszélgethetnek, a 
masszázs szobában, a tornateremben, az infra szaunában testüket kényeztethetik.  
 
Az alapszolgáltatások mellett, kiegészítő szolgáltatások költségtérítés ellenében kínálhatók. 
 
Alapszolgáltatások 

• 24 órás nővérszolgálat 
• rendszeres orvosi felügyelet 
• ruházat, egyéb textília mosása, vasalása, javítása 
• mentálhigiénés ellátás 
• hitélet gyakorlás feltételeinek biztosítása 
• fizikai tevékenységek (pl.: séta sporttevékenység), szellemi és szórakoztató tevékenységek 

(előadások, felolvasás, tévénézés, kártya- és társasjátékok) kulturális tevékenységek 
(ünnepségek, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások) szervezése 

• lakóegységek, közösségi területek fűtése, világítása, teljes közműellátása (víz, csatorna, fűtés, 
villany) 

• lakóegységek, közösségi helyiségek takarítása, szükség szerinti karbantartása, felújítása 
• érték- és vagyonmegőrzés 
• napi háromszori menüválasztásos étkezés, vegetáriánus menü 
• televízió csatlakozás biztosítása 
• nővérhívás biztosítása 
• internet hozzáférés biztosítása 
• közösségi helyiségek használata: könyvtár, tornaterem, imaterem, étterem, orvosi rendelők, 

stb. 
• gyógytorna heti gyakorisággal 
• gépkocsi, kerékpár tárolási lehetőség 
• lakóegységben minikonyha hűtőszekrénnyel 
• 24 órás biztonsági őrzés 
• betegség esetén szobaszervíz 
• füstjelző minden lakóegységben 
• telefon házon belüli hívások kezdeményezésére 

 
Külön térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

• szauna használat 
• telefon házon kívüli hívások kezdeményezésére 
• tangentor, fizikoterápiás kezelés, gyógytorna 
• fogorvos, reumatológus, pszichiáter 
• masszázs 
• igény szerinti széleskörű ügyintézés (bevásárlás, egyedi gyógyszerek beszerzése, stb.) 
• büfé, italautomata 
• igény esetén kisbusszal szállítás 
• manikűr, pedikűr, kozmetika, fodrászat 
• napi díj fizetése ellenében vállaljuk idősek időszakos felügyeletét, gondozását is 

 
 A belépési árat a befektető határozza meg, ami függ a szoba vagy apartman alapterületétől, a lakó 
életkorától és egészségi állapotától egyaránt. 
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Javasolt intézkedések 
 
Tanulmányunkban olyan komplex javaslatcsomagot készítettünk Nagykanizsa városa számára, amely 
képes közvetlen módon javítani a nem munkaképes korú lakosság részére nyújtott szolgáltatások 
kínálatát és színvonalát, közvetett módon pedig segítheti a munkaképes korú nem foglalkoztatottak 
munkaerőpiaci integrációját. 
 
A gyermekek napközbeni ellátási lehetőségeinek javítása segíti a kisgyermekes inaktív szülők 
mielőbbi munkába állását. Ezt bölcsődebővítéssel, illetve az alternatív ellátási formák rendszerbe 
kapcsolásával tartjuk megoldhatónak.  
 
Az időskorúak vonatkozásában a szükségletekhez igazodóan a tartós bentlakásos szociális ellátási 
formák megvalósítási lehetőségei közül jelenleg az önköltségi-bérleti alapú nyugdíjasházi-szociális 
intézményi formát látjuk életképes megoldásnak.  
 
A gyermekek napközbeni ellátását fejlesztő intézkedések  
 
 

• Önkormányzati bölcsődebővítés 
Helyszín: Nagyrác utcai Óvoda épülete 
Finanszírozás: Nyugat-dunántúli Operatív Program 5.1.1/B Bölcsődék fejlesztése című pályázati kiírás 
(2009.IV.-2010.IV.) 
Szükséges intézkedés: közgyűlési döntés, pályázat benyújtás, projekt megvalósítás 
Közreműködők: Polgármesteri Hivatal, Egyesített Bölcsőde 
 

• Óvodai ellátás infrastrukturális feltételeinek javítása 
Helyszín: óvodák 
Finanszírozás: KEOP-2009-5.3.0/és B pályázatok segítségével valósítható meg. 
Szükséges intézkedés: közgyűlési döntés, pályázat benyújtás, projekt megvalósítás 
Közreműködők: Polgármesteri Hivatal, óvodai intézmények 
 

• Iskolai napközi otthonos ellátás fejlesztése (napközis szobák kialakítása, rugalmasabb nyitva 
tartás, pedagógusok továbbképzése és bérezése) 

Helyszín: általános iskolák 
Finanszírozás: önkormányzati költségvetés 
Szükséges intézkedés: közgyűlési döntés, beruházási és szervezési feladatok 
Közreműködők: Polgármesteri Hivatal, általános iskolák 

 

• „Arany Híd Központ” létrehozása (irányító, koordináló szervezet) 
Helyszín: Kistérségi Szolgáltató Központ, Nagykanizsa, Bajza u. 2. 
Működési forma: közhasznú civil szervezet vagy non-profit gazdasági társaság 
Finanszírozás: saját bevételek (pl. adó 1%, szolgáltatások térítési díja, hálózati tagok tagdíja, pályázati 
források, önkormányzati támogatás) 
Szükséges intézkedés: közgyűlési döntés, szervezési feladatok 
Közreműködők: Polgármesteri Hivatal, Arany Híd Központ 
 

• Családi napközik létrehozásának ösztönzése, napközik hálózatba szervezése 
Helyszín: alternatív 
Működési forma: fenntartó lehet civil szervezet, egyház, önkormányzat, kistérségi társulás, 
természetes személy 
Finanszírozás: állami normatíva, térítési díj, önkormányzati támogatás 
Szükséges intézkedés: szervezési feladatok 
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Közreműködők: Polgármesteri Hivatal, Arany Híd Központ 
 

• Tanoda hálózat szervezése 
Helyszín: alternatív 
Működési forma: fenntartó lehet civil szervezet, egyház, önkormányzat, kistérségi társulás, 
természetes személy 
Finanszírozás: önkormányzati támogatás, Arany Híd Központ infrastruktúrájának rendelkezésre 
bocsátása 
Szükséges intézkedés: szervezési feladatok 
Közreműködők: Arany Híd Központ 
 

• Gyermekfelügyelet (kora reggeli, késő esti), játszóház, gyermekhotel megszervezése 
Helyszín: önkormányzati bölcsődék, óvodák, általános iskolák 
Működési forma: Arany Híd Központ hatáskörében 
Finanszírozás: térítési díj, pályázat, önkormányzati támogatás 
Szükséges intézkedés: közgyűlési döntés, szervezési feladatok 
Közreműködők: Polgármesteri Hivatal, Arany Híd Központ 
 
Az idősellátást fejlesztő intézkedések 
 

• Vállalkozói alapon működtetett szociális intézmény és Senior Hotel létrehozásának elősegítése 
Helyszín: alternatív 
Működési forma: nem állami fenntartó működtetésében, illetve vállalkozási formában 
Finanszírozás: egyszeri belépési díj, térítési díj, külön szolgáltatások díjai  
Szükséges intézkedés: közgyűlési döntés terület eladásról, bérbe adásról, vállalkozás ösztönző 
intézkedésekről 
Közreműködők: Polgármesteri Hivatal 
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I. Szolgáltatások fejlesztése 

 
Környezetelemzés 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város adottságai 

 

Nagykanizsa történetéből azokat a jellemzőket, eseményeket emeljük ki, amelyek befolyással bírnak 

a jelenlegi adottságaira, meghatározzák a fejlesztési lehetőségeket.  

A város nevével 1245-ben találkozunk először, a XIV. század elején már állt annak a várnak a magja, 

amely a későbbi időkben átépítések és bővítések után európai hírűvé vált.  

A XIX. században a város ipara egyre számottevőbb lett, a téglagyár, kefegyár, szeszgyár és 

a pótkávégyár sok embert foglalkozatott. Kiszélesedett az oktatás is, 1867-től a gimnázium 8 

osztályos lett, 1895-ben felsőkereskedelmi iskola létesült a zsidó kereskedők jóvoltából. 1930-as évek 

végén fedezték fel a zalai kőolajat és földgázt, így megalakult a Magyar Amerikai Olajipari 

Részvénytársaság (MAORT), melynek központja Nagykanizsa lett.  

Az 1960-as években kibontakozó Kádár rendszerben jellemző általános gazdasági növekedés a 

városban is fellendülést hoz, a megyében a legjelentősebb ipari kapacitás itt épül ki (bútoripar, 

olajipar, gépgyártás, élelmiszeripar stb.). 

 

Infrastrukturális jellemzők  

 

Nagykanizsa Dél-nyugat Magyarországon, az európai V. számú közlekedési folyosó mentén, több 

fontos közúti és nemzetközi vasúti vonal metszéspontjában fekszik. A város természetes kapocs a 

Balkán és az észak-olasz térségek felé, karnyújtásnyi távolságra van Horvátország, Szlovénia, Ausztria, 

és csak 40 km a magyar tenger, a Balaton.  

Nagykanizsa 34 km-re fekszik a Sármelléki nemzetközi kereskedelmi repülőtértől, amely nemzetközi 

vonatkozású személy és teherszállításra alkalmas, a helyzete pillanatnyilag bizonytalan. Vasúti 

közlekedése, vasúton való megközelítése a térség és a régió legfejlettebbjének mondható. Horvát és 

szlovén határtól Budapestig az autópálya kiépült.  

 

Társadalmi, gazdasági jellemzők 

 
Munkaerő, oktatás, egészségügy 
 

Nagykanizsa és vonzáskörzetének (48 település) gazdaságilag aktív korú népessége 40.000 fő, ez a 

terület a megyei és régiós átlagot meghaladó regisztrált álláskereső létszámmal rendelkezik, ennek 

mértéke 2009. augusztus 20-án 15 %-os volt.  

A városban 5 önkormányzati középfokú közoktatási intézmény található, emellett megalakult a 

Térségi Integrált Szakképző Központ. A gimnáziumi képzésen túl a szakközépiskolában képzik az 

gazdasági-egészségügyi-, vendéglátó-ipari-, informatikus-, gépész szakembereket, valamint az igény 

szerint széles skálán egyéb iparos szakembereket. 2000 óta működik a Pannon Egyetem kampusza, 

ahol két alapszakon, hét felsőfokú szakképzésen, valamint egy posztgraduális képzésen folyik oktatás.  

Nagykanizsán található a Kanizsai Dorottya Korház, mely a megyében súlyponti kórház szerepét tölti 

be. 
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A kultúra, rekreáció, sport 
 

A város a Monarchia idejéből gazdag, fejlődő kereskedelmet, pezsgő piaci életet örökölt, így mára 

egy valódi cívisváros képe bontakozik ki előttünk, bankokkal, impozáns-tágas zöld terekkel, egységes 

homlokzatú klasszicista, eklektikus, szecessziós épületekkel. Híres vadászterületek, horgászásra, 

kirándulásra, túrázásra és lovaglásra is lehetőséget adó területek övezik a várost, ahol ráadásul egy 

Csónakázó-tó garantálja a különböző vízi sportok feltételeit. Nagykanizsa néhány sportágban 

kiemelkedő nemcsak országos, hanem nemzetközi szinten is: az akrobatikus torna, a lábtoll-labda 

mellett világhírű sportolókkal rendelkező Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram Sakk Klub is városunk 

büszkeségei.  Különböző sportlétesítmények és összesen 130 bejegyzett sportegyesület működik a 

városban. 

 
 A kistérség gazdasága  

 

Nagykanizsán és vonzáskörzetében 10 600 bejegyzett gazdasági szervezet működik, a zalaiak 

negyede. Közülük 180 költségvetési szerv és intézménye, 600 non-profit szervezet (egyesület, 

alapítvány, szövetség stb.) és mintegy 9800 a vállalkozások száma.  

A kistérségben a vállalkozási hajlandóság alacsonyabb (120 regisztrált vállalkozás ezer lakosonként), 

mint Zalában általában.  

Az innovációs-inkubációs központ elsődleges célcsoportját a kis vállalatok jelentik, ezért fontos, hogy 

a kistérségben is, mint általában Magyarországon, a vállalkozások döntő hányada mikro-, kis – és 

közepes méretű vállalkozás. A vállalkozások 95 százaléka sorolódik az előbbi két kategóriába, közepes 

méretű vállalkozás 254 működik itt. 250 alkalmazottnál többet foglalkoztató cég már csak a kistérségi 

központban, Nagykanizsán található, számuk nem éri el a tízet. Az ipari termelést folytató cégek 

aránya 6 százalék, a nagy foglalkoztatók azonban közülük kerülnek ki.  

A mezőgazdasági szempontból a kistérség talajtani adottságai is kedvezőtlenebbek az országosnál, a 

földek termőértéke átlag körüli vagy alatti. Komoly lehetőséget remélnek a helyiek a biodízel 

alapanyagát jelentő olajos magvúak – elsősorban a repce – termesztéséből. A kistérségben az erdővel 

borított területek aránya nagy.  

Az ipari szektorban működő vállalkozások a legaktívabbak innováció terén. A kistérség vállalkozásai 

közül 590 ipari főtevékenységű. Közülük mindössze 27 foglalkoztat ötvennél több munkavállalót. 

Leggyakoribb tevékenységi körük a különféle (például a kőolaj- és földgáz kitermeléshez kapcsolódó) 

gépgyártás, a bútorgyártás, az energiaelosztás és szolgáltatás, valamint a nagy hagyományú 

könnyűipar túlélő ágazatai, úgymint a textilipar és az élelmiszergyártás.  

Nagykanizsa nem rendelkezik kiemelkedő turisztikai attrakcióval, a turisztikai programok kínálata is 

hiányos. 2008-ban a nyugat-dunántúli régióban 7,8%kal nőtt a látogatók száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken az előző évhez képest, Zala megyében viszont visszaesett a vendégforgalom, 1,7%-kal 

csökkent a szálláshelyeken regisztrált vendégek száma. 

 

Összefoglalás 
  

Nagykanizsa a rendszerváltás után nem érte el azt a fejlettséget, regionális szerepet, amit az 

adottságai és történelme alapján elérhetett volna. Különösen kedvező a földrajzi helyzete, a 

közlekedési infrastruktúrája a megyében és a régióban is kiemelkedő, a vasúti, közúti elérhetősége 

első rangú, ha Sármellék jövőjével kapcsolatos bizonytalanságok megoldódnak, akkor a légi 

közlekedési kapcsolat is biztosított. Több van a határmenti együttműködésben is, mint amit eddig a 
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város kihasznált ebből, különös tekintettel a gazdasági együttműködésekre, uniós fejlesztési források 

elérésére. Az oktatási-, szociális- és egészségügyi ellátórendszere átlagos fejlettségű, komoly 

fejlesztési lehetőségek vannak a felsőoktatásban és a szakképzésben, amelyek ma rendkívül fontosak 

a befektetők megszólításában.  

Nagykanizsa és vonzáskörzete a megyei és régiós átlagot meghaladó regisztrált álláskereső 

létszámmal rendelkezik, különösen súlyos következménye lesz a GE által tervezett 

létszámleépítésnek, a vállalkozási hajlandóság alacsonyabb, mint Zalában általában. Az ipari 

tevékenységek közül a különféle (például a kőolaj- és földgáz kitermeléshez kapcsolódó) gépgyártás, 

a bútorgyártás, az energiaelosztás és szolgáltatás, valamint a nagy hagyományú könnyűipar, a 

textilipar és az élelmiszergyártás a meghatározó, ami a fejlesztések és kapcsolatok bővítésének egyik 

irányát mutatják.  

Nagykanizsa nem rendelkezik kiemelkedő turisztikai attrakcióval, a turisztikai programok kínálata is 

hiányos. Mégis megjelenése egy fejlett polgárváros képét mutatja, hangulata és a környezete alapján 

egy élhető, szerethető város.  

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város adottságainak kockázatelemzése 
 

BELSŐ TÉNYEZŐK 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

• Kedvező földrajzi helyzete miatt a Régiók 

Kapuja.  

• Gazdasága fejlett ipari kultúrára épülhet, külső-

belső kapcsolati rendszere kiépült. 

• Országos logisztikai központ szerepre 

érdemesült. Ipari Parkja megfelelő 

infrastruktúrát kínál.  

• Kettős határmenti közelségből származtatható 

lehetőségek, kedvező kapcsolatépítés. 

• Oktatási központ szerepe bővülőben, bíztató 

egyetemi fejlesztések.  

• Vonalas infrastruktúrája kiváló minőségű. 

• Közlekedési kapcsolatrendszere kiemelkedő, az 

M7, M70-es utak megépültével és az M9-es út 

tervezett becsatlakozásával, a vasútvonali 

tervezett rekonstrukcióval.  

• Történelmi jelentőségű belvárosi és környéki 

védett értékek. 

• A régió és a megye településhálózatában 

„növekvő dinamikájú” város.  

• Olajipari tevékenység csökkenése. 

• A városi önkormányzat forráshiánnyal küzd.  

• Kevés a megtartott szürkeállomány. 

• Regionális intézmények hiánya. 

• Politikailag szétszabdalt közélet, hiányzik az 

építő együttműködés.  

• Gyenge országos és regionális 

érdekérvényesítés. 

• A helyi KKV-k elfáradása, tönkremenetele. 

• Innovációs fejlesztések elmaradása. 

• A mellékúthálózatok fejlesztése késik. 

• Kihasználatlan a kedvező biomassza 

potenciálja. 

• A koordináció és a végrehajtás következetlen. 

 

 

 

KÜLSŐ TÉNYEZŐK 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

• Településszerkezeti egyenlőtlenségek tudatos 

kiegyenlítése, ösztönzése, kistérségi települések 

kohéziója. 

• Ipari szerkezetátalakítás. 

• Megújuló energia iparágak kifejlesztése. 

• Ipar, kereskedelmi, marketing szolgáltatás 

letelepítése. 

• A válság hatásai (ipar hazatelepítése, GE 

jövője). 

• Közigazgatási átszervezés stagnálása későbbre 

tolódása. 

• EU források megvonása, adósságspirál 

növekedése. 

• Külföldi befektetőktől való függés. 
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• Szolgáltató szektor aránynövekedése 

(idegenforgalom, turizmus felvevőképessége jó). 

• Határmenti kapcsolatbővítés. 

• Humán erőforrás minőségi fejlesztése, 

kihasználása. 

• Meglévő oktatási portfólió jobb kihasználása, 

kiajánlása, rugalmas képzési szerkezet 

kialakítása. 

• Oktatási bővítések, egyetemi szintű, helyi 

központú fejlesztés lehetősége. 

• Törekvés a foglalkoztatás bővítésére, 

vidékfejlesztés, átállítás biokultúrára. 

• Műszaki infrastruktúrafejlesztések (vasút-

rekonstrukció, helyi repülőtér korszerűsítés, 

hulladékgazdálkodás fejlesztés, vízbázis-védelem 

kiépítése). 

• Nagytérségi közlekedési (út, vasút) és energia 

rendszerkapcsolatok távlati kihasználása. 

• Dekonjunktúra következményei, az 

intézményrendszer finanszírozási nehézségei. 

• Átadott állami feladatok megfelelő források 

biztosítása nélkül. 

• Szociális ellátó-hálózat építése lelassul, romák 

esélyegyenlősége késik.  

• Multinacionális érdekérvényesítés fölénye a 

helyi értékvédelemmel szemben 

(szállítmányozás, lég- és zajszennyezés). 

• Csekély a megújuló villamos energiára való 

átállítás volumene. 

8. táblázat 
 

II. Innovációs szolgáltatások fejlesztése 
 

Az innováció helyzete 
 

Nagykanizsa adottságainak, jelenlegi helyzetének a bemutatása után részletesen szeretnénk 

foglalkozni az innováció helyzetével, hiszen egy térség, egy város jövőbeni lehetőségeit egyre inkább 

az újítás képessége, a változtatás hajlandósága, a környezet megértése, a hálózatos 

együttműködésben való gondolkodás képessége határozza meg. Ma ezek a tulajdonságok az 

innováció fogalmába sorolhatók, amely kutatási szempontból többféle módon megközelíthető. Egyik 

lehetséges módja a területek innovativitásának az összehasonlítása, amely történhet a szabadalmak 

számán keresztül, a támogató környezet részletes bemutatásával, mérésével, komplex indikátorok 

alkalmazásával, illetve egyre gyakrabban a térség vállalatainak innovatív viselkedése alapján.  

Kíváncsiak voltunk Zala megyében és a nagykanizsai kistérségben működő KKV-k innovációs 

teljesítményére, igényére, az eddig használt szolgáltatások körére, ugyanis a munkacsoportunk egyik 

fele az innovációs szolgáltatások feltárását, fejlesztését tűzte ki feladatként. A felmérés előzménye a 

régióban lezajlott innovációs kutatás, amely segített a megszerzett információk értelmezésében, az 

összehasonlítás lehetőségét biztosította, éppen ezért törekedtünk arra, hogy a régiós méréshez 

hasonló kérdőívet állítsunk össze.   

 

 A kutatás 2008 novemberében indult kérdőíves lekérdezéssel mértük fel a vállalkozásokat. A 

lekérdezés a 2005-től 2007-ig tartó 3 éves periódusban lezajlott innovációs tevékenységekről kívánt 

minél több, a jövőben hasznosítható információt gyűjteni. A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa 

szerint a teljes megyére vonatkozó kis-és középvállalkozási elemszám megközelítőleg 25000 darab, 

amelyeket a gazdasági szervezetek létszám kategóriái (minimum 5 főt foglalkoztató vállalkozások) 

alapján szűrtünk meg, így megkaptuk az általunk vizsgálni kívánt 2400 darabos mintát. Postai úton, 

illetve kérdezőbiztosok segítségével közel 240 gazdasági szervezet válaszolt, az így megkapott 10 %-

os válaszadási arány kiváló elemzési lehetőségeket biztosított. A kutatás jelentőségét mutatja, hogy 
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az egyetem munkatársai mellett az adatgyűjtésben segítettek az érintett kamarák és a Zala megyei 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkatársai is, az említett szervezetek vállalkozásokkal meglévő élő 

kapcsolatai nélkül nem sikerült volna a 10 %-os arányt elérni.    

Az elemzés során először a régió vállalkozásainak innovációs jellemzőit hasonlítjuk össze a megyei 

cégekkel, aztán megvizsgáljuk, hogy a kanizsai kistérségben tevékenykedő cégek eltérnek e a zalai 

átlagtól. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe a cégek, mely 

területen kívánnak fejleszteni, milyennek ítélik a saját innovációs tevékenységüket. 

 

Nyugat-Dunántúl és Zala megye összehasonlítása 

 

A hagyományos innovációs jellemzőket emeltük ki a visszaérkezett kérdőívekből, jelenleg ezek a 

mutatószámok a legelterjedtebbek a vállalkozások innovációs teljesítményének összehasonlítása 

során. A régióban és a megyében is csekély a vállalkozások által K+F-re fordított összeg aránya a 

cégek éves árbevételéhez képest, de a régiós adatokhoz képest a Zala megyei számok még rosszabb 

képet mutatnak. A megyében nagyobb arányban vannak jelen olyan vállalkozások, amelyek 

egyáltalán nem költenek kutatás-fejlesztésre.  

 

K+F ráfordítások az 

éves árbevétel 

arányában 

Zala megye (%) Nyugat-Dunántúl (%) 

Átlag 2,23 3,02 

0% 74,4 67,5 

1-5% 17,4 18,95 

6-10% 5,9 5,15 

11% felett 2,1 7,55 

9. táblázat 
 

A régiós adatokhoz viszonyítva alacsony a Zala megyei vállalkozások K+F ráfordítása éves 

szinten, a táblázatban kimutatott különbség túlzó, valószínűleg néhány jelentős régiós multi 

cég adatai torzítanak. Az egy foglalkoztatottra jutó K+F kiadás mértéke is elmarad a régiós 

átlagtól.  

K+F ráfordítás 

átlagos éves 

összege (m Ft) 

Zala megye Nyugat-Dunántúl 

Átlag 6,785 52,42 

Medián 0 0 

Maximum 560,304 1228 

Egy 

foglalkoztatottra 

jutó K+F kiadás 

éves összege (m 

Ft) 

Zala megye Nyugat-Dunántúl 

Átlag 0,2306 0,47 

Medián 0 0 

Maximum 20,36731 15,85 

10. táblázat 
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A munkavállalók végzettségét vizsgálva a régiós és a megyei adatok nem mutatnak nagy eltérést. A 

munkavállalók K+F területen való foglalkoztatottságának aránya a megyében rendkívül alacsony, meg 

sem közelíti a régiós átlagot, ezt a korábban említett „multik” hatásának tekintjük.  

 

A munkavállalók hány %-a 

rendelkezik felsőfokú 

végzettséggel? 

Zala megye (%) Nyugat-Dunántúl (%) 

Átlag 13,78 13,44 

Medián 5 9,5 

Maximum 100 100 

A munkavállalók hány %-a 

foglalkoztatott a K+F 

területén? 

Zala megye (%) Nyugat-Dunántúl (%) 

Átlag 1,17 6,69 

Medián 0 0 

Maximum 60 100 

11. táblázat 

 

Az önálló termékkel rendelkező vállalkozások aránya a megyében kisebb, mint a régióban, 

minőségbiztosítással rendelkező cégek tekintetében azonosak a megyei és régiós adatok. 
 

Rendelkezik-e a 

vállalkozás saját önálló 

termékkel? 

Zala megye (%) 
Nyugat-Dunántúl 

(%) 

Igen 32,14 47 

Nem 67,86 53 

Rendelkezik-e a 

vállalkozás 

minőségbiztosítással? 

Zala megye (%) 
Nyugat-Dunántúl 

(%) 

Igen 41,77 44,15 

Nem 58,22 55,85 

12. táblázat 

A régióban és a megyében is a termék-innováció a legjellemzőbb, de a megye vállalkozásai körében a 

szervezési-szervezeti módszerek megújítása szerepel a második helyen, míg a régióban a folyamat-

innováció gyakrabban valósult meg.  

 

A régió és a megye vállalatai 

által megvalósított innovációk 
Zala megye (%) Nyugat-Dunántúl (%) 

Termék-innováció 22,76 33,9 

Folyamat-innováció 18,44 28,85 

Szervezeti innováció 20,57 18,45 
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Marketing-innováció 15,74 18,3 

13. táblázat 

 

Végül a zalai cégek által igénybevett innovációs szolgáltatásokat mutatjuk be, ebben az esetben nem 

a régióval történő összehasonlítás a fontos, hanem egyáltalán a valós, eddigi igényeknek a feltárása. 

Az ábrából jól leolvasható, hogy érdeklődés leginkább az egyszerűbb szolgáltatások iránt jelentkezett 

(mérő- és vizsgálóeszközök kalibrálása, piackutatás, termékvizsgálat stb.), ami szintén megerősíti az 

eddig megfogalmazottakat, mely szerint a megyei cégek innovációs igénye és teljesítménye nagyon 

szerény.   

 
1. ábra 

 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a régió vállalkozásainak innovációs mutatója szinte minden 

területen jobb, mint a zalai cégek ilyen típusú teljesítménye, ezért indokolt ennek a területnek a 

fejlesztése. Az sem mellékes, hogy a tennivalók megfogalmazása során legyen fontos szempont az 

innovációs igények és szolgáltatások összehangolása, illetve a vállalkozások szolgáltatásokat igénybe 

vevő képességének a fejlesztése is.   

 
Zala megye és a nagykanizsai kistérség összehasonlítása  

 

Zala megye és a régió összehasonlítása után érdemes megvizsgálni azt a kérdést, hogy kimutatható e 

különbség a megyei átlag és a nagykanizsai kistérség cégeinek innovációs tevékenysége között. A 

240-es minta összegyűjtésénél törekedtünk egy kistérségenkénti 10%-os területi lefedettségre is, így 

a nagykanizsai vizsgálathoz jó alapokkal rendelkeztünk.  

 

Általánosságban elmondható, hogy a Zala megyei cégek közepesen innovatívnak tekintik magukat, a 

nagykanizsai kistérségben működő vállalkozások többsége azonban csak 3-assal értékelte saját 

innovációs tevékenységét egy 1-től 10-ig terjedő skálán (a felmérés alapján). A megyében az 
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innovációs tevékenységet leginkább akadályozó tényezőkként az innováció túl magas költségeit, a 

vállalkozáson kívül elérhető potenciális finanszírozási források hiányát és a piacon a már bejáratott 

cégek uralmát nevezték meg. A nagykanizsai kistérség vállalkozásai körében szintén ezek jelentik a 

legnagyobb akadályokat, de jelentős problémát okoz a tőkehiány, a szakképzett munkaerő hiánya, 

valamint az innovációs és technológiai központok hiánya is. 

 

A vállalkozások termék-innovációs tevékenységeit vizsgálva megállapítható, hogy a kistérségi cégek 

aktívabbak ezen a területen a megyében működőkhöz viszonyítva, mind az új áruk, mind az új 

szolgáltatások bevezetésének tekintetében. 

 

 
2. ábra 

 

Folyamat-innovációs tevékenység megvalósításában a megyei és kistérségi értékek között érdembeli 

eltérés nem tapasztalható. 
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3. ábra 

 
Szervezeti innováció tekintetében a megyei cégek kis mértékben megelőzik a kistérség vállalkozásait: 

a megyei adatokat vizsgálva 20 % körüli értékeket kapunk, a kistérségben 17 % körül ingadoznak az 

arányok. 

 

 
4. ábra 

 

A vállalkozások marketing-innovációs tevékenysége a kistérségben kevésbé volt aktív, mint a 

megyében, mindkét területen a legjellemzőbb az új vagy jelentősen továbbfejlesztett marketing 

módszer bevezetése a termék reklámozásában. 
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5. ábra 

 

A megyében és a kistérségben működő vállalkozások a jövőben leginkább a munkatársak 

képzésében, a szolgáltatásaik, az informatika, a technológia és a marketing területén kívánnak 

fejlesztéseket megvalósítani. 

 

 
6. ábra 
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Összefoglalás 
 

A fenti elemzés segít annak a megfogalmazásában, hogy érdemi eltérés a zalai és a kistérségi cégek 

között nincs az innovációs képességek alapján, az akadályozó tényezők esetén a munkaerő hiánya, 

valamint az innovációs és technológiai központok hiánya is megjelenik problémaként a helyi 

vállalkozások esetében, illetve kevésbé látják magukat innovatívnak, mint megyei társaik, amit 

egyébként az adatok nem igazolnak.   

 

Ezek alapján érdemes olyan lehetőségeket keresni a KKV-k innovációs érdeklődésének, 

teljesítményének a fejlesztése területén, amelyek már vagy létező és működő megoldások Zalában, 

vagy amelyek könnyen adoptálhatók a megye nagyobb városaiban is. Tehát a megyei és helyi 

erőforrások összehangolása ezen a téren kiemelkedően közös érdek, mert a lemaradásunk hasonló a 

régió innovatív területeihez képest. Nyilvánvaló az is, hogy a KKV-k-, illetve a szükséges szolgáltatások 

fejlesztése csak az egyik lehetőség, de talán a leggyorsabban hozhat eredményt, mert a felsőoktatás, 

a K+F, a találmányi-szabadalmi környezet területének a fejlesztése nagyobb időigénnyel jár, persze 

ettől még ezeket a területeket is tudatosan támogatni kell. 

 
A nagykanizsai kistérségben található cégek innovációs teljesítményének SWOT 

analízise.  
 
ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

• A kistérségben nagy számban vannak jelen 

mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek 

megfelelő célcsoportot jelentenek az 

innovációs központ számára 

• Nincs érdemi különbség a megyei és helyi 

cégek között. 

• A fejlesztés ezen a területen közös ügy a 

megyével, ami hatékony és 

költségtakarékos lehet. 

• A meglévő szolgáltatók kapcsolatrendszere 

megfelelő. 

• A négy terület (termék-, folyamat-, 

szervezési- és marketing innováció) azonos 

fejlettségű. 

• Az innováció iránti érdeklődés hiánya a kis-

és középvállalkozások részéről. 

• Önbizalom hiány ezen a területen. 

• Az innováció túl magas költségei, a 

vállalkozáson kívül elérhető potenciális 

finanszírozási források hiánya komoly 

akadályozó tényező. 

• Innovációs és inkubációs központ hiánya. 

• Innovációs ismeretek hiánya. 

• A kereslet és kínálat összehangolatlansága. 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

• Innovációs és inkubációs központ 

létrehozása. 

• Mikro-, kis- és középvállalkozások 

innovációs ismereteinek erősítése. 

• A kereslet és kínálat összehangolása.  

• Helyi oktatási intézmények fejlesztésével 

elősegíthető a képzett munkaerő 

megteremtése. 

• Csökken a térségben a kis és 

középvállalkozások száma a gazdasági 

válság hatására. 

• A válság hatásainak kivédése leköti az 

energiákat. 

• A létrejövő innovációs központ 

kihasználatlan marad az érdeklődés 

hiányának fennmaradása miatt. 

14. táblázat 
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A javasolt projekt 
 

A hazai, illetve helyi kis-és középvállalkozások fejlesztése a munkahelyteremtés egyik eszköze, így a 

napjainkban fennálló világméretű válság idején egyre inkább az egyik legfontosabb lehetőség a 

foglalkoztatottság mértékének megtartására, esetleges növelésére. A romló gazdasági kilátások ezért 

arra sarkallják a döntéshozókat, hogy támogassák az induló és a már működő vállalkozásokat. 

Különösen fontos ez a nagykanizsai kistérségben, hiszen már jelenleg is az egyik legrosszabb 

munkanélküliségi mutatóval rendelkezik a régióban, ráadásul a GE-nél bejelentett létszámleépítések 

még tovább rontják a helyzetet.  

 

Az innovációs képességek fejlesztése nem feltétlenül a találmányok létrehozásának a képességét 

jelentik, ma sokkal inkább az alkalmazkodás képességét, az új felismerését, alkalmazását különböző 

területeken (marketing, szervezetfejlesztés, folyamatok szervezése). Az új felismerése és alkalmazása 

segít a túlélésben, illetve versenyképessé teszi az adott vállalkozást. Ennek megfelelően az a cél, hogy 

minél több céget érjünk el olyan szolgáltatásokkal, oktatással, tanácsokkal, amelyek segítenek az 

innovációs képességek kialakításában. Az is kiemelt fontosságú, hogy a már meglévő szolgáltatásokat 

és igényeket összegyűjtsük, összehangoljuk, szervezett kereteken keresztül alakítsuk a jövőben. 

Javaslatunk egy Innovációs és Inkubációs Központ kialakítása, amely egy lehetőség, egy 

vállalkozásalapítást, fejlesztést ösztönző eszköz, egy kapu, ahol az igények, a szolgáltatások 

találkoznak. A központ azzal segíti a KKV-kat, hogy mesterségesen teremt számukra a piacinál 

kedvezőbb környezetet, segíti beilleszkedésüket a helyi és regionális gazdaságba, illetve 

tanácsadással, képzésekkel, bérbe vehető és igényelhető innovációs szolgáltatásokkal növeli a 

versenyképességüket. 

 

Nagykanizsa és kistérsége gazdasági adottságai alapján megfelelő otthont ad egy innovációs 

központnak. Jelentős a terület ipari tevékenysége, nagy számban vannak jelen KKV-k, így az 

innovációs központ tényleges felvevőbázissal tud találkozni. Emellett a központ létrejötte 

hozzájárulna Nagykanizsa Zala megyén belüli hátrányos helyzetének javításához, illetve a megye 

régiós szintre történő felzárkózatásához. Fontos szempont még a Nagykanizsai Ipari Park és az azon 

belül megvalósulni készülő inkubátorház, mint helyszín vizsgálata, mivel az egyik verzió szerint a 

2010-ben felépülő inkubátorház képes lehet az innovációs központ befogadására is. Egyértelmű 

tehát, hogy az innovációs központ helyszíne nemcsak hogy megoldott, de ez mind földrajzilag, mind 

gazdaságilag egyenesen ideális környezetben történik. 
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A projekt haszna és előnyei a következők: 

 

Célkitűzések 
Tudományos haszon és 

előnyök 

Szakmai haszon és 

előnyök 

Gazdasági haszon és 

előnyök 

I. Innovációs igények pontos 

felmérése ágazatonként 

(klaszterenként), szolgáltatási 

kataszter összeállítása, ezek 

alapján innovációs 

szolgáltatások kialakítása. 

Újszerű, a térségben 

jelenleg nem elérhető 

innovációs szolgáltatások 

kialakítása. 

A régió észak-déli 

innovációs különbségeinek 

csökkentése. 

Az innovációs 

központ 

szolgáltatási alapját 

jelentő 

értékteremtő 

tevékenység 

létrehozása. 

Vállalkozói KFI 

igényekre reagálni 

képes, önfenntartó 

rendszer kialakítása. 

II. Az innovációs igényeket 

kielégítő, minősített 

rendszerben működő 

berendezések és eszközök 

beszerzése. 

A tudományos kutatások 

alapeszközeinek 

megteremtése. 

Modern, a szakmai 

elvárásoknak 

megfelelő eszközök 

beszerzése. 

Tartalmi Innovációs 

szolgáltatások 

alapjainak 

megteremtése, 

eszköz alapon. 

15. táblázat 
 
Helyszín 

 

Az Ipari Parkban megvalósuló vállalkozói inkubátorház célja az induló (kis) vállalkozások kezdő 

lépéseinek, talpra állításának és szárnyra bocsátásának támogatása azáltal, hogy limitált 

időintervallumban védett környezetet biztosítanak számukra. A kis-és középvállalkozások időlegesen 

tartózkodnak az inkubátorban, hogy később megerősödve, piacra éretten kerüljenek ki a házból és 

immár önállóan vessék meg a lábukat a gazdaságban. Legfőképpen kétféle vállalkozás érdemes az 

inkubálásra: 

• amelyik láthatóan növekedésorientált, és a sikeres megindítást követően egyre több 

munkahelyet teremt,  

• amelyik innovatív, tehát valamely újítás, találmány piaci méretekben való megvalósításán 

fáradozik. 

A fent leírtak alapján gyors és viszonylag egyszerű megoldásnak tűnik az innovációs kapu-rendszer 

kialakítása az épülő inkubátorházban, hiszen a kezdeti lépések (innovációs igények pontos felmérése 

ágazatonként (klaszterenként), szolgáltatási kataszter összeállítása, ezek alapján innovációs 

szolgáltatások kialakítása) nem követel többet egy iroda helyiségnél. A második lépésben (a 

minősített rendszerben működő berendezések és eszközök beszerzése, működtetése) beszerzésre 

kerülő gépek, berendezések, laborok helyigényét nehéz most meghatározni, a pontosan feltárt 

igények és a pályázati, pénzügyi lehetőségek döntik el, hogy egy önálló épületre lesz szükség, vagy 

elegendő az inkubátorház kapacitása. Ha szükségessé válik egy önálló épület életre hívása, akkor 

lehetősége van az önkormányzatnak pályázatot benyújtani a Nyugat-dunántúli Operatív Program 

keretében. 
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Működés, finanszírozási igény 

 

Az első lépés megtétele, helyzetfelmérés, igénymegfogalmazás, szolgáltatási kataszter felállítása nem 

követel többet néhány millió forintnál, illetve egy szakember alkalmazását, aki már vagy rendelkezik a 

vállalkozásokat segítő szervezetekkel élő kapcsolattal, vagy a képességei alapján gyorsan kialakítja 

ezt. A felméréshez elengedhetetlen a meglévő szervezetek segítsége, különösen a kamarák és 

klaszterek fontosak, hiszen nélkülük egy részletes elemzés nem készülhet el. A második lépés, ami az 

eszközök beszerzését, betanulását, kiajánlását jelenti, bizonytalan finanszírozási igényt jelent 

pillanatnyilag, azonban az önkormányzat pályázhat a NYDOP 1.3.1/C programra, amelyen 80%-os 

támogatás érhető el, a maximális összeg 500 millió forint. 

A hosszú fenntarthatóságra a konkrét ipari igényekre épülő innovációs tevékenység a garancia, amely 

a projektfejlesztésének első pillanatától jelen van a munkában. Ugyanakkor a rászorultsági elven 

történő innovációs programok és szolgáltatások lehetővé teszik a kevésbé fizetőképes szereplők (pl. 

kezdő vállalkozások, egyetem, iskolák) bekapcsolását az innovációs központ által megteremtett 

rendszerbe. 

A központ már a projekt megvalósítási ideje alatt is elkezd szolgáltatásokat nyújtani; ez szintén a 

fenntarthatóság bázisának megteremtését segíti elő, még akkor is, ha az szolgáltatások jelentős része 

ingyenes lesz ez idő alatt. Természetesen a központ igazán aktív a projekt lezárását követően, a 

majdani fenntartási időszakban lesz. 

  

Segítő kutatás 

 

A fentiekben bemutatott projekt sikeréhez elengedhetetlen a szükséges igények feltárása, a 

hagyományosan kanizsai és elismerten innovatív ipari, szolgáltatási területek lekérdezése. Ezért a 

projektcsoportunk elvégzett még egy gyors kutatást, felmérést (interjúk segítségével), amelyben az 

innovációs központtal kapcsolatos terveinkről, a lehetséges szolgáltatásokról, a vállalt fizetésekről, az 

elhelyezésről és a szükséges gépek és berendezések iránti igényről kérdeztünk meg 12 vállalkozást 

(az ipari parkban tevékenykedő, és a korábbi kérdőívet kitöltő vállalkozások közül).  

Első kérdésünk arra irányult, hogy támogatnák-e, hogy az innovációs- inkubációs központ az Ipari 

Park területén valósuljon meg. 

 

 
7. ábra 
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A válaszadók 83%-a úgy gondolja, hogy az Ipari Park megfelelő helyszín lenne az innovációs-

inkubációs központ számára, 17%-uk nem támogatja annak ötletét, hogy a központ az Ipai Park 

területén valósuljon meg.  

 

 
8. ábra 

 

 A megkérdezettek 42%-a folytatná az Ipari Parkban létrejövő központban tevékenységének egy 

részét, vagy akár egészét, 58%-uk nem költözne be. 

 

 
9. ábra 
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A válaszadók 11-11%-a venné igénybe az iroda, műhelybiztosítást, a rendszeres 

információszolgáltatást, valamint a speciális gépek használatának biztosítása szolgáltatást. A 

marketing és kommunikáció 9%-os válaszadási arányt ért el, ezt követően a megkérdezettek 7-7 %-a 

tartana igényt a piackutatás, a lízinglehetőség, az infokommunikációs technológiák közvetítése, 

illetve a mérő- és vizsgálóeszközök kölcsönzése szolgáltatásra. A válaszadók 4-4%-a támogatná az 

adó-és pénzügyi tanácsadás, a partnerközvetítés, a technológiai helyzetfelmérés, valamint a képzési 

programok támogatásának megvalósulását. A válaszadók mindössze 2-2%-a tartana igényt a 

következő szolgáltatásokra: kedvezményes forgóeszközhitel, pályázatok előkészítése, könyvviteli, 

számviteli tanácsadás, beruházási tanácsadás, technológiafejlesztés, valamint technológiai 

trendfigyelés, trendjelentések készítése. 

 

A következő táblázat azt mutatja meg, hogy a megkérdezettek a fent említett szolgáltatásokat milyen 

gyakorisággal, illetve átlagosan mennyiért vennék igénybe. 

 

piackutatás alkalomszerű n.a 

kedvezményes forgóeszközhitel folyamatos 50.000 Ft/hó 

lízinglehetőség alkalomszerű n.a 

pályázatok előkészítése n.a 20.000 Ft/alkalom 

adó-és pénzügyi tanácsadás alkalomszerű és folyamatos 20.000 Ft/alkalom 

könyvviteli, számviteli tanácsadás alkalomszerű n.a 

beruházási tanácsadás alkalomszerű n.a 

partnerközvetítés folyamatos 5000 Ft/hó 

marketing és kommunikáció alkalomszerű és folyamatos 15.000 Ft /hó 

iroda, műhelybiztosítás folyamatos 1000 Ft/m2/hó 

infokommunikációs technológiák 

közvetítése 
folyamatos 10.000 Ft/hó 

technológiai helyzetfelmérés alkalomszerű n.a 

mérő- és vizsgálóeszközök kölcsönzése folyamatos 50.000 Ft/hó 

technológiafejlesztés alkalomszerű n.a 

speciális gépek használatának biztosítása folyamatos 200.000 Ft/hó 

képzési programok szervezése alkalomszerű 15.000 Ft/alkalom 

rendszeres információszolgáltatás folyamatos n.a 

technológiai trendfigyelés, 

trendjelentések készítése 
alkalomszerű n.a 

16. táblázat 
 
Összefoglalás 
 

A megkérdezettek támogatnák a központ ipari parkba helyezését, meglepő, de néhányan be is 

költöznének ebbe a központba, miközben stabil telephellyel rendelkeznek, a legnagyobb érdeklődés 

a műhelyek és speciális gépek, illetve az információszolgáltatás után jelentkezik, és a legtöbbet a 

speciális gépek használata után fizetnének a vállalkozások. Hogy melyek ezek a speciális gépek, azt 

egy jóval nagyobb felmérés segítségével, ágazatonként érdemes meghatározni, ez az első fázis 

feladata lesz.   
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Projektösszefoglaló 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város megbízásából elkészített városfejlesztési koncepcióban a 

szolgáltatás-fejlesztés munkacsoport feladatul kapta, hogy tekintse át Nagykanizsa szolgáltatási 

rendszerét a megrendelő által megfogalmazott prioritásokat figyelembe véve, és tegyen javaslatot a 

kiemelten fejlesztendő területekre, azon belül a megvalósítható projektekre. Az előkészítő munka 

során nyolc olyan területet definiáltunk, amely lefedi a szolgáltatások körét, ezeket a területeket 

különböző szempontok (érték, hasznosság, jövőorientáltság) szerint rangsoroltuk, és a két 

legmarkánsabb területtel, a humánszolgáltatásokkal és a gazdasági szolgáltatásokkal kezdtünk el 

részletesen foglalkozni. Ezen a ponton a csoportunk kettévált, a munka projektcsapatonként 

folytatódott tovább. A következőkben röviden összefoglaljuk a legfőbb vezérelveket, illetve a 

legfontosabb tanulságokat.   

 

I. Humánszolgáltatások 

 
Célunk egy olyan tanulmány elkészítése volt, amely képes megalapozni a munka és a magánélet 

harmóniájának elősegítését célzó intézkedéseket. 

E folyamatban az alábbi vezérelveket követtük: 

• a szolgáltatások széles spektrumából azt a területet emeltük ki, amely véleményünk szerint 

meghatározó a város polgárai számára, továbbá 

• kötelezően ellátandó feladataként aránytalanul nagy terhet ró az önkormányzatra, és  

• a megvalósításra javasolt projekthez az önkormányzatin túl külső forrás (pályázat, állami 

támogatás, vállalkozói tőke) is mozgósítható. 

A kitűzött vezérelvek alapján a humánszolgáltatások köréből a nem munkaképes korú lakosság (a 

gyermekkorúak és az időskorúak) ellátását emeltük ki és vizsgáltuk. Törekedtünk arra, hogy a jól 

működő önkormányzati ellátási formákat – mint meghatározó elemeket – az általunk javasolt 

hálózati rendszerben megőrizzük, bekapcsoljuk a nem önkormányzati szolgáltatókat, de 

megjelenjenek azok az újszerű megoldási formák is, amelyek Nagykanizsán széles körben még nem 

terjedtek el. Összefoglalva: kerestük a választ arra, mit kell tenni egyfelől azért, hogy az ellátást 

igénybevevők szolgáltatásokra vonatkozó elégedettsége növekedjen, másfelől egymásra találjanak a 

munkaerőpiacon az érintett felek.  

 

Javasolt intézkedések: 

1. A gyermekek napközbeni ellátását fejlesztő intézkedések  

 

Önkormányzati bölcsődebővítés 

Helyszín: Nagyrác utcai Óvoda épülete 

Finanszírozás: Nyugat-dunántúli Operatív Program 5.1.1/B Bölcsődék fejlesztése című 

pályázati kiírás (2009.IV.-2010.IV.) 

Szükséges intézkedés: közgyűlési döntés, pályázat benyújtás, projekt megvalósítás 

Közreműködők: Polgármesteri Hivatal, Egyesített Bölcsőde 

 

Óvodai ellátás infrastrukturális feltételeinek javítása 

Helyszín: óvodák 

Finanszírozás: KEOP-2009-5.3.0/és B pályázatok segítségével valósítható meg. 

Szükséges intézkedés: közgyűlési döntés, pályázat benyújtás, projekt megvalósítás 
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Közreműködők: Polgármesteri Hivatal, óvodai intézmények 

 

Iskolai napközi otthonos ellátás fejlesztése (napközis szobák kialakítása, rugalmasabb nyitva tartás, 

pedagógusok továbbképzése és bérezése) 

Helyszín: általános iskolák 

Finanszírozás: önkormányzati költségvetés 

Szükséges intézkedés: közgyűlési döntés, beruházási és szervezési feladatok 

Közreműködők: Polgármesteri Hivatal, általános iskolák 

 

„Arany Híd Központ” létrehozása (irányító, koordináló szervezet) 

Helyszín: Kistérségi Szolgáltató Központ, Nagykanizsa, Bajza u. 2. 

Működési forma: közhasznú civil szervezet vagy non-profit gazdasági társaság 

Finanszírozás: saját bevételek (pl. adó 1%, szolgáltatások térítési díja, hálózati tagok tagdíja, 

pályázati források, önkormányzati támogatás) 

Szükséges intézkedés: közgyűlési döntés, szervezési feladatok 

Közreműködők: Polgármesteri Hivatal, Arany Híd Központ 

 

Családi napközik létrehozásának ösztönzése, napközik hálózatba szervezése 

Helyszín: alternatív 

Működési forma: fenntartó lehet civil szervezet, egyház, önkormányzat, kistérségi társulás, 

természetes személy 

Finanszírozás: állami normatíva, térítési díj, önkormányzati támogatás 

Szükséges intézkedés: szervezési feladatok 

Közreműködők: Polgármesteri Hivatal, Arany Híd Központ 

 

Tanoda hálózat szervezése 

Helyszín: alternatív 

Működési forma: fenntartó lehet civil szervezet, egyház, önkormányzat, kistérségi társulás, 

természetes személy 

Finanszírozás: önkormányzati támogatás, Arany Híd Központ infrastruktúrájának 

rendelkezésre bocsátása 

Szükséges intézkedés: szervezési feladatok 

Közreműködők: Arany Híd Központ 

 

Gyermekfelügyelet (kora reggeli, késő esti), játszóház, gyermekhotel megszervezése 

Helyszín: önkormányzati bölcsődék, óvodák, általános iskolák 

Működési forma: Arany Híd Központ hatáskörében 

Finanszírozás: térítési díj, pályázat, önkormányzati támogatás 

Szükséges intézkedés: közgyűlési döntés, szervezési feladatok 

Közreműködők: Polgármesteri Hivatal, Arany Híd Központ 

 
2. Az idısellátást fejlesztı intézkedések 
 

Vállalkozói alapon működtetett szociális intézmény és Senior Hotel létrehozásának elősegítése 

Helyszín: alternatív 

Működési forma: nem állami fenntartó működtetésében, illetve vállalkozási formában 
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Finanszírozás: egyszeri belépési díj, térítési díj, külön szolgáltatások díjai  

Szükséges intézkedés: közgyűlési döntés terület eladásról, bérbe adásról, vállalkozás 

ösztönző intézkedésekről 

Közreműködők: Polgármesteri Hivatal 

 

II. Innovációs szolgáltatások 

 

Egy térség, egy város jövőbeni lehetőségeit egyre inkább az újítás képessége, a változtatás 

hajlandósága, a környezet megértése, a hálózatos együttműködésben való gondolkodás képessége 

határozza meg. Ma ezek a tulajdonságok az innováció fogalmába sorolhatók, ezért a 

projektcsapatunk kíváncsi volt a Zala megyében és a nagykanizsai kistérségben működő KKV-k 

innovációs teljesítményére, igényére, az eddig használt szolgáltatások körére, ugyanis az innovációs 

szolgáltatások feltárását, fejlesztését tűztük ki feladatként. 

A kutatásunk alapján megállapítottuk, hogy a régió vállalkozásainak innovációs mutatója szinte 

minden területen jobb, mint a zalai cégek ilyen típusú teljesítménye, ezért indokolt ennek a 

területnek a fejlesztése. Azt is megfogalmaztuk, hogy érdemi eltérés a zalai és a kistérségi cégek 

között nincs az innovációs képességek alapján, az akadályozó tényezők esetén a munkaerő hiánya, 

valamint az innovációs és technológiai központok hiánya is megjelenik problémaként a helyi 

vállalkozások esetében, illetve kevésbé látják magukat innovatívnak, mint megyei társaik, amit 

egyébként az adatok nem igazolnak.   

Ezek alapján érdemes olyan lehetőségeket keresni a KKV-k innovációs érdeklődésének, 

teljesítményének a fejlesztése területén, amelyek már vagy létező és működő megoldások Zalában, 

vagy amelyek könnyen adoptálhatók a megye nagyobb városaiban is. Tehát a megyei és helyi 

erőforrások összehangolása ezen a téren kiemelkedően közös érdek, mert a lemaradásunk hasonló a 

régió innovatív területeihez képest. Nyilvánvaló az is, hogy a KKV-k-, illetve a szükséges szolgáltatások 

fejlesztése csak az egyik lehetőség, de talán a leggyorsabban hozhat eredményt, mert a felsőoktatás, 

a K+F, a találmányi-szabadalmi környezet területének a fejlesztése nagyobb időigénnyel jár, persze 

ettől még ezeket a területeket is tudatosan támogatni kell. Végül az sem mellékes, hogy a tennivalók 

megfogalmazása során legyen fontos szempont az innovációs igények és szolgáltatások 

összehangolása, illetve a vállalkozások szolgáltatásokat igénybe vevő képességének a fejlesztése is. 

 

Javasolt intézkedések 

 

Innovációs igények pontos felmérése, szolgáltatási kataszter összeállítása, ezek alapján innovációs 

szolgáltatások kialakítása. 

Helyszín: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. központja, ha az innovációs-

inkubációs központ elkészül, ide kell áthelyezni a feladatot és szolgáltatásokat is. 

Működési forma: vállalkozási formában, kezdeti lépéseknél pályázati vagy önkormányzati 

támogatással. 

Finanszírozás: néhány millió forint a személyi jellegű kiadásra és a részletes felmérésre, 

forrása a Baross pályázat, vagy a 2010. évi költségvetés. 

Szükséges intézkedés: közgyűlési döntés a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató 

Zrt. feladatkörének és személyi állományának bővítéséről, az innovációs szolgáltatás 

kialakításának feladatával.  

Közreműködők: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 
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Innovációs-inkubációs központ felállítása, eszközök beszerzése, működtetés megszervezése. 

Helyszín: Inkubációs központ, szükség esetén új épület építése a központ mellett. 

Működési forma: vállalkozási formában, kezdeti lépéseknél pályázati vagy önkormányzati 

támogatással. 

Finanszírozás: szolgáltatások díjai, pályázatok esetleg önkormányzati támogatás.  

Szükséges intézkedés: közgyűlési döntés a NYDOP 1.3.1/C programra történő pályázat 

beadásáról (eszközök, berendezések beszerzése pályázaton keresztül, és/vagy új épület 

létrehozása) 

Közreműködők: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 
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1. számú melléklet: Munkaügyi központ adatai (2009. szeptember 30.) 
 

Regisztrált 
álláskeres
ők száma 
zárónapon 

ált. 
iskolai 
végz. 
nélkül 

általáno
s iskola 

szakiskol
a 

szakmun
kásképző 

gimnázium szakközé
p-iskola 

techniku
m 

főiskol
a 

egyete
m 

Total 

1-3 hónap 31 185 18 143 74 157 58 68 24 758 

4-6 hónap 20 198 13 146 50 110 15 35 5 592 

7-12 
hónap 

33 286 27 184 72 133 16 31 10 792 

13-24 
hónap 

35 174 13 73 33 50 10 16 4 408 

> 24 
 hónap 

79 195 12 49 30 27 6 6 2 406 

Total 198 1038 83 595 259 477 105 156 45 2956 

 
 

Regisztrált 
álláskeresők 
száma 
zárónapon 

ált. 
iskolai 
végz. 
nélkül 

általáno
s iskola 

szakiskol
a 

szakmun
kásképz
ő 

gimnázium szakközépiskola technikum főiskola egye-
tem 

Total 

<= 17 éves 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

>17 & <= 20 
éves 

2 50 1 30 4 48 7 0 0 142 

>20 & <= 25 
éves 

6 80 13 64 31 79 39 52 19 383 

>25 & <= 30 
éves 

9 62 12 71 26 62 27 19 15 303 

>30 & <= 35 
éves 

15 112 25 99 35 63 11 21 3 384 

>35 & <= 40 
éves 

18 127 9 78 30 52 2 11 3 330 

>40 & <= 45 
éves 

38 117 2 73 21 55 1 11 3 321 

>45 & <= 50 
éves 

45 129 13 67 34 48 3 20 1 360 

>50 & <= 55 
éves 

31 202 3 75 38 55 3 18 1 426 

>55 & <= 60 
éves 

29 142 5 37 37 14 12 4 0 280 

>60 éves 5 16 0 1 3 1 0 0 0 26 

FH 
korcsoport 

198 1038 83 595 259 477 105 156 45 2956 
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Regisztrált 
álláskeresők 
száma zárónapon 
2009 szeptember 
(nők) 

<= 17 
éves 

>17 & 
<= 20 
éves 

>20 & 
<= 25 
éves 

>25 & 
<= 30 
éves 

>30 & 
<= 35 
éves 

>35 & 
<= 40 
éves 

>40 & 
<= 45 
éves 

>45 & 
<= 50 
éves 

>50 & 
<= 55 
éves 

>55 & 
<= 60 
éves 

>60 
éves 

FH 
korcsoport 

1-3 hónap 0 78 163 92 90 70 61 67 88 45 4 758 

4-6 hónap 0 23 90 66 84 56 63 64 87 57 2 592 

7-12 hónap 1 26 89 73 115 111 99 101 119 54 4 792 

13-24 hónap 0 13 29 40 50 57 46 67 57 47 2 408 

> 24  hónap 0 2 12 32 45 36 52 61 75 77 14 406 

Total 1 142 383 303 384 330 321 360 426 280 26 2956 

 
2. számú melléklet: A bölcsődei ellátás jogszabályi háttere 
 
A bölcsődei ellátás biztosítása a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 94. §. (3) bekezdésének a) pontja alapján kötelezően biztosítandó szolgáltatás Nagykanizsa 
Megyei Jogú Városban. 
 
94. § (1) A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat feladata a 
gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek 
ellátásának megszervezése. 
(2) A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében - a (3)-(4) 
bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek 
napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe 
vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 
(3) Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén 
a) tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét, 
b) húszezernél több állandó lakos él, az a) pontban meghatározottak mellett gyermekek átmeneti 
otthonát, 
c) harmincezernél több állandó lakos él, az a) és b) pontokban meghatározottak mellett családok 
átmeneti otthonát, 
d) negyvenezernél több állandó lakos él, az a)-c) pontokban meghatározottak mellett gyermekjóléti 
központot [40. § (3) bek.] köteles működtetni. 
 
A bölcsődei ellátás főbb szabályait a hivatkozott gyermekvédelmi törvény 42. §-a tartalmazza: 
 
42. § (1) A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 
gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy 
szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő 
augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. 
(2) A bölcsőde az (1) bekezdésben foglaltakon túl végezheti a fogyatékos gyermekek korai habilitációs 
és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is. A bölcsődei ellátás keretében a Kt. szerinti szakértői 
és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig 
fejlődését biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben vehet részt. 
(3) A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos 
gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével, vagy más gyermeknevelést segítő 
szolgáltatásokkal segítheti a családokat. 
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(4) A bölcsődei ellátás megszűnik 
a) a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. évét betöltötte, 
b) ha a gyermek az (1), illetve (2) bekezdés szerinti életkort elérte. 
42/A. § A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 
 
A bölcsődei ellátás részletes szabályait, egyebek mellett tárgyi feltételeit és kötelezően alkalmazandó 
létszám normáit a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet tartalmazza: 
 
3. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás és az átmeneti gondozás formáinak szakmai létszám 
irányszámait, továbbá a bölcsődei ellátásnak, valamint a szakellátás formáinak szakmai 
létszámminimum követelményeit az 1. számú melléklet tartalmazza. A feladatellátás érdekében 
további munkakörök is létesíthetők. 

  
BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS 

Gyermekcsoportonként (max. 10 
fő, integrált csoportban 8 fő, 
kizárólag fogyatékosokat ellátó 
csoportban max. 6 fő) 

 gondozó/szakgondozó  
orvos 

 2 fő 
havi 4 óra 

Bölcsődénként  intézményvezető/szakmai vezető  1 fő 

   gazdasági vezető, élelmezésvezető, 
tejkonyhavezető  
(létszámuk fenntartói döntés alapján kerül 
meghatározásra) 

  

   5 vagy több gyermekcsoport esetén további  
gondozó/szakgondozó 
hetes bölcsődében éjszakai szolgálatot teljesítő 
gondozó 

   
2 fő 
2 fő 

fogyatékos gyermekeket is ellátó 
bölcsődében 

 gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor 
(létszámuk fenntartói döntés alapján kerül 
megállapításra) 

  

eGYESített bölcsődei 
intézményben, bölcsődei 
igazgatóságon, illetve módszertani 
feladatot segítő bölcsődében 

 szaktanácsadó  1 fő 

regionális módszertani 
bölcsődében 

 szaktanácsadó  3 fő 

3. számú melléklet: Családi napközire vonatkozó szabályozások 
 
A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek törvényben rögzített napközbeni 
ellátásának családias körülmények között biztosított formája. A 1997. évi. XXXI. törvény 
(továbbiakban Gyvt.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról így fogalmaz: 
Családi napközi 
„43. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem 
részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, 
valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben 
történő, nem közoktatási célú ellátása. 
(2) A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő 
nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek 
számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani. 
A családi napközi az alapellátás keretében a 20 hetes - 14 éves gyermekek részére nyújt napközbeni 
ellátást, mely történhet az ellátást nyújtó saját otthonában vagy más, e célra kialakított családias 
környezetben. Az ellátás a munkát vállaló szülők számára ad lehetőséget kisgyermekeik ellenőrzött 
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körülmények között történő napközbeni elhelyezésére, illetve az alapellátáson túl szolgáltatásokat is 
nyújthat a kisgyermekes családok számára, amennyiben a szolgáltatások feltételei is biztosítottak. A 
családi napköziben koruknak és egyéniségüknek megfelelően gondoskodnak a gyermekekről, 
lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez (természetesen a gyermekek 
érdekeinek és az adott korosztály ellátására vonatkozó szakmai elveknek megfelelően). A családi 
napközi a bölcsőde, az óvoda és az iskolai napközi mellett a gyermekek napközbeni ellátásának egy 
olyan formája, amely az intézményes ellátási formák szakmai/intézményi kompetenciához kötött 
funkcióit nem vállalja fel. A családi napközi tevékenysége összekapcsolható a gyermekjóléti 
alapellátás más jellegű segítő formájával abban az esetben, ha a személyi és tárgyi feltételek az adott 
ellátási formával szemben támasztott követelményeknek megfelelnek. 
Ennek értelmében a családi napközi összekapcsolható, pl. a helyettes szülői tevékenységgel, ha az 
ellátást nyújtó személy a helyettes szülői tanfolyamot is elvégezte. A segítő család a hirtelen 
krízishelyzetbe került gyermeket átmeneti időre teljes körű ellátás nyújtásával otthonába fogadja, 
majd a krízis elmúltával a saját családjába visszahelyezve őt, az átmeneti ellátást felválthatja egy 
napközbeni gondozás, felügyelet a gyermek számára már megszokott, jól ismert és elfogadott 
környezetben. 
 
A családi napköziben ellátható gyermekek kora és létszáma 
 
A 15/1998.(IV.30.) NM rendelet értelmében: 
49. § (1) Családi napközibe húszhetestől tizennégy éves korig vehető fel gyermek. 
(2) A családi napköziben a saját, napközbeni ellátást másutt igénybe nem vevő, tizennégy évesnél 
fiatalabb gyermeket is figyelembe véve legfeljebb öt gyermek gondozható. 
(3) Ha a családi napköziben egy fogyatékos gyermeket is gondoznak, akkor a gondozható gyermekek 
száma 4 fő, amennyiben valamennyi gyermek fogyatékos, úgy 3 fő. 
(4) A családi napköziben a (2)-(3) bekezdésben meghatározott létszámon túl még két gyermek, ha 
fogyatékos gyermekről van szó még egy gyermek gondozása engedélyezhető, ha az ellátást végzőnek 
a kisegítő feladatokra állandó segítsége van. A fentiek maximális létszámot jelentenek. Az adott 
családi napközibe járó gyermekek számának meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy van-e 
elegendő hely a játszáshoz, a gyermekek pihenéséhez, a kicsik alvásához, és megfelelően nyugalmas 
hely az iskolások tanulásához. 
 
A családi napközi működtetése nincs szakképesítéshez kötve. 
A Gyvt. 43. § (3) Családi napköziben ellátást az a nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű 
személy biztosíthat, aki 
a) személyisége és - a külön jogszabályban meghatározott - körülményei alapján alkalmas a 
gyermek napközbeni ellátására, és 
b) a külön jogszabályban meghatározott tanfolyamon eredménnyel részt vett, feltéve, hogy nem áll 
fenn vele szemben a 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok. 
A Gyvt. 15.§ (8) A gyermekvédelmi rendszerben a külön jogszabályban meghatározott munkakörben 
nem foglalkoztatható az a személy, aki ellen a Büntető Törvénykönyvről szóló 
1978. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Btk.) büntetni rendelt, a gyermek sérelmére elkövetett 
szándékos bűncselekmény miatt eljárás folyik, vagy akit jogerős bírói ítélettel ilyen bűncselekmény 
miatt ítéltek el. Nem foglalkoztatható továbbá az a személy sem, akinek szülői felügyeleti joga a 
gyermek átmeneti nevelésbe vétele miatt szünetel, vagy akinek szülői felügyeleti jogát a bíróság 
jogerős ítéletével megszüntette. 
 
15/1998.(IV.30.) NM rendelet értelmében: 
47. § (1) Családi napköziben ellátást csak olyan nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy 
biztosíthat, 
a) aki személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas gyermek felügyeletére, 
gondozására, nevelésére, és 
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b) akivel szemben nem áll fenn a Gyvt. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok, 
valamint 
c) aki érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal rendelkezik 
d) aki a külön jogszabályban meghatározott tanfolyamon eredménnyel részt vett. 
(2) A családi napközit működtető akkor kezdheti meg a tevékenységét, ha érvényes működési 
engedéllyel rendelkezik. 
3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti tanfolyamot eredményesen elvégző személy megszerzi a családi 
napközi ellátás biztosításához szükséges és elégséges képesítést. 
(4) A működtető döntése alapján a családi napköziben a rendelet 2. számú mellékletének II. 
Része I. Alapellátások 3. Családi napközi pontja alatt meghatározott munkakörök létesíthetők. A 
munkakört betöltő személynek eredményesen el kell végeznie az (1) bekezdés d) pontja szerinti 
tanfolyamot, és rendelkeznie kell a mellékletben előírt képesítéssel. 
5) A családi napközit működtető személynek igazolnia kell, hogy betegsége vagy egyéb váratlan 
esemény bekövetkezése esetén helyettesítése megoldott olyan személlyel, aki megfelel az (1) 
bekezdésben megjelölt alkalmassági feltételeknek. 
6) Amennyiben a családi napközit működtető a saját otthonában nyújtja az ellátást, háziorvosi 
igazolással kell tanúsítania, hogy a vele közös háztartásban élő személy egészségi állapota nem 
veszélyezteti az ellátandó gyermeket. 
A feladatot olyan kiegyensúlyozott, nyugodt, magabiztos, érett személyiségű ember vállalhatja, aki 
alkalmas arra, hogy a rábízott gyermek mindennapi ellátását az elvárt színvonalon egyenletesen, 
felelősséggel végezze. Örömmel gondoz-nevel, magától értetődőnek tartja, hogy ez az egyéni 
szükségletek figyelembe vételével, a gyermek együttműködésére építve történjen. Általános emberi 
magatartására a nyitottság a jellemző, elfogadja a más nemzetiségű/etnikumú, vallású embert, a 
fogyatékkal élő gyermeket és felnőttet, tiszteletben tartja másoknak az övétől eltérő, de erkölcsileg 
elfogadható nézeteit, meggyőződését. 
 
Napközbeni ellátó tevékenységét csak abban az esetben kezdheti meg, ha eredménnyel részt vesz a 
családi napközi felkészítő tanfolyamon a 29/2003.(V.20.) ESZCSM rendeletben leírtak alapján. 
A gyermekellátás minősége szempontjából előnyös, ha az ellátást nyújtó személy rendelkezik 
csecsemő- és (kis)gyermekgondozó, óvodapedagógus, tanító, tanár vagy védőnő képesítése van, 
továbbá e területeken szerzett gyakorlattal rendelkezik, vagy aki saját gyermekének nevelése közben 
megfelelő tapasztalatokra tett szert. Ennek a képesítések megléte azonban nem feltétele a 
szolgáltatás engedélyezésének, ahhoz elegendő a felkészítő tanfolyam. 
 
Kívánalom, hogy a későbbiekben is képezze magát és fejlessze tudását, legyen tájékozott a 
munkájával kapcsolatos kérdéskörben. Érdeklődjön a gyermekgondozás-nevelés szakmai kérdései 
iránt, szívesen vegyen részt előadásokon, továbbképzéseken, olvasson ebben a témában. A Gyvt. 
15.§ (8) A gyermekvédelmi rendszerben a külön jogszabályban meghatározott munkakörben nem 
foglalkoztatható az a személy, aki ellen a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényben (a 
továbbiakban: Btk.) büntetni rendelt, a gyermek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény 
miatt eljárás folyik, vagy akit jogerős bírói ítélettel ilyen bűncselekmény miatt ítéltek el. Nem 
foglalkoztatható továbbá az a személy sem, akinek szülői felügyeleti joga a gyermek átmeneti 
nevelésbe vétele miatt szünetel, vagy akinek szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerős ítéletével 
megszüntette. 
 



„MINDENEK MÉRTÉKE AZ EMBER” Pannon Egyetem Nagykanizsa 

 

 
57 

4. melléklet: Példa a már megvalósult Idősek Otthonára és Senior Hotelre 
 
ÉLETÖRÖM Idősek Otthona és Senior Hotel 
Elérhetőség: ÉLETÖRÖM Idősek Otthona és Senior Hotel ▪ H-8200 Veszprém, Sólyi u. 20. 
Tel: (+36) 88 / 688-100 ▪ Fax: (+36) 88 / 688-189 
http://www.eletorom.hu/index_hun.html 
 
2005. december 1-én nyitotta meg kapuit az Életöröm Idősek Otthona. Az intézményt az Életöröm 
Idős Otthon Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. működteti, tulajdonosa a Kariatidák Kft. Az 
Otthon 15 km-re a Balatontól a Bakony lábánál, Veszprém Cholnoky városrészében, nagyon szép 
természeti környezetben helyezkedik el. Veszprém kulturális programjai, a terület klimatikus 
viszonyai és földrajzi fekvése megannyi lehetőséget teremtenek a lakók számára a kikapcsolódásra. 
Az Intézmény megbízható szakemberekkel, családias hangulat mellett biztosítja az ápolást és 
gondozást. 
 
Az I.-IV. emeleteken 108 önálló apartman lakás található, ebből 12 db másfél, 3 db kétszobás, a többi 
egyszobás. A lakások átlag alapterülete 35 m2, valamennyi lakás akár két személy részére is 
kényelmesen lakható, és a beköltöző saját bútorzatával berendezhető. A ház valamennyi helyisége, 
liftjei és zárt parkolója is biztosítja az akadálymentes közlekedés lehetőségét. Az épületszárnyak szél- 
és zajvédett gyönyörű belső kertet, pihenőudvart fognak közre. Minden lakás erkélyes, beépített 
főzőfülkével, fürdőszobával, fővonalas telefonnal, nővérhívóval, kiépített kábeltévé és internet 
hozzáféréssel rendelkezik.  
 
Az intézmény idősek otthonaként élethosszig tartó gondoskodást, illetve átmeneti elhelyezést nyújtó 
időskorúak gondozóházaként kínál ellátási lehetőséget. A létesítményben az apartmanok 29-55 m2-ig 
változóak, van köztük 1; 1,5; és 2 szobás, erkélyes és erkély nélküliek is. 
 
A lakrészek bútorozatlanul kerülnek átadásra annak érdekében, hogy a beköltöző az ízlésének 
megfelelően, a legotthonosabban rendezhesse be saját bútoraival. Mindemellett a költöztetést 
ingyenesen lebonyolítják. 
 
A lakók nyugalmát a 24 órás porta és nővérszolgálat biztosítja. Háziorvosuk és fizioterápiás 
szakorvosuk saját orvosi rendelőben, áll lakóik szolgálatára. Az orvos által felírt gyógyszereket az 
otthon beszerzi és azt a főnővér adagolja ki a bennlakóknak. 
 
A havonta egyszer fizetendő térítési díj 2008. január 1-től 87800,- Ft, ami tartalmazza a napi 3-szori 
étkezést, mosást, takarítást, orvosi ellátást, és a nem túl speciális gyógyszerek is. Az Otthon teljesen 
nyitott, tehát bármely lakó szabadon elutazhat. Csupán az eltávozás és a visszaérkezés várható 
időpontját kell jelezni. A látogatás időpontja nincs szabályozva, azt a hozzátartozók szabadon 
választhatják meg. 
 
Igénybe vehető szolgáltatásaik: 

• az egész ház akadálymentesített 

• zárt parkoló 

• liftek 

• napi háromszori étkezés a saját konyhás étteremben 

• rendszeres háziorvosi és szakorvosi ellátás (saját orvosi rendelő) 

• Fizioterápiás részleg 

• sószoba 

• 24 órás porta- és nővérszolgálat 

• takarító szolgálat 

• mosoda 
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• szauna 

• gyógytorna heti három alkalommal 

• tornaterem 

• kápolna 

• társalgó internet sarokkal 

• könyvtár 

• hobbi-szoba 

• kert kis tóval és grillel 

• asztali tenisz 

• magasan kvalifikált szakmai személyzet 

• programszervezés (hévízi gyógyfürdő, színház...) 

• egyéni mentálhigiénés gondozás 

• szervezett önköltséges szolgáltatások, programok: 

• gyógy-masszőr, fodrász, 

• pedikűr, manikűr, kozmetikus, kirándulás 
 
Lehetőség van a kipróbálásra 2000Ft/ fő költségtérítéssel, legfeljebb 2 hét időtartamban. 
 
Beköltözés: amennyiben valaki eldöntötte, hogy az Életöröm Idősek Otthonában szeretne élni, az 
alábbi lehetőségek közül választhat: 

• Egyszemélyes elhelyezés, önálló apartmanban 

• Elhelyezés házas-/élettársával ill. testvérrel, rokonával együtt 

• Elhelyezés kétszemélyes apartmanban egy további lakóval 

• Átmeneti gondozás műtétek után, gyermekei, gondozói szabadsága alatt 

• Államilag támogatott, kedvező havi díj 
 
Árak: 

• 1 szobás lakások (az ár életkortól és lakástípustól függ, pl.: Belépési díj 5,4 mFt és 6.3 mFt.) 

• (75 év felett évi 3% kedvezmény, 80 év felett további kedvezmény) 

• akár 2 millió forint/fő, 
     ha vállalja, hogy azonos nemű gondozottal költözik össze 

• teljes körű ellátás díja tartós gondozás esetén 87.800 Ft / hó 

• átmeneti gondozás esetén 158.000 Ft / fő / hó, Max 3 hónap 

• átmeneti gondozás két személyes elhelyezés esetén 128.000 Ft/fő. 
 
A pátyi Levendula Idősek otthonában egy 26 m2-es lakóegység esetében 6.500.000,- Ft 2009-ben. 
Amennyiben a lakóegység alapterülete meghaladja a 26 m2-t, úgy minden négyzetméter után 
200.000,- Ft-tal növekszik listaáruk. Például: Egy 28 m2-es lakóegység listaára 6.900.000,- Ft, 
amelyből 71 éves beköltözőnknek 15 %, azaz 1.035.000,- Ft kedvezményt adunk. Valamennyi lakó 
részére, a megvásárolt lakóegységre vonatkozó használati jogot jegyeztetnek be a Földhivatalnál. 
Belépési díjaik kedvezménnyel, lakrészenként: 5.200.000,- Ft-tól 11.250.000,-ig (mérettől és 
felszereltségtől függően) 
 
Amennyiben az idős a belépési díjat ingatlana eladása révén szeretné kifizetni, az idős vagy családja 
kérésére, segítséget nyújtanak annak értékesítésében. A beköltözést követően otthonuk havi térítési 
díj ellenében biztosítja a lakók számára a szolgáltatásokat.  
 
Hasonló intézményt Nagykanizsa Város tulajdonában lévő valamely ingatlan bérbeadásával vagy 
eladásával lehetne megvalósítani felújítás után.  
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Előzmények 

Nagykanizsa – jelenleg megyei jogú – város a múltban sokféle változást élt meg. A régiók találkozásában 

található, korábban jómódú kereskedőváros a XX. században veszített korábbi jelentőségéből. A trianoni 

szerződés országhatáron kívülre tette a kapcsolódó területek egy részét, a külpolitikai viszonyok sem 

támogatták a határon túli kapcsolatokat. A második világháború után a hidegháborús viszonyok fokozták a 

perifériális jelleget. Rontott a város helyzetén az is, hogy Zalaegerszeg szerepe felértékelődött, így a 

fejlesztési források jelentős része oda került. Ezzel egyidejűleg a korábbi húzóerőt jelentő olajbányászat a 

mezők kimerülésével hanyatlott. Mindezen kedvezőtlen hatásokat az olyan jelentős fejlesztések sem tudták 

kiegyenlíteni, mint például az izzólámpagyártás fejlesztése. A rendszerváltás is jelentős áldozatokat követelt 

a helyi gazdaságtól: megszűnt a sörgyár, az üveggyár, tovább zsugorodott az olajipar. Jelenleg a legnagyobb 

munkáltató, a General Electric Hungary Zrt. is keresi a jövő útját, részben a hagyományos izzólámpák 

visszaszorulása miatt. A mostani gazdasági válság pedig szinte az összes gazdasági szereplőt hátrányosan 

érinti, miközben a rendszerváltás okozta munkanélküliséget és alacsony foglalkoztatottságot még nem 

sikerült a kívánatos mértékben csökkenteni. 

 

A város és környéke adottságai ugyanakkor nem rosszak: a geotermikus energia jelentős potenciált rejt, 

kialakult egy vízkezelési ipar. Három országhatár van 30-70 kilométeren, öt főváros 200 kilométeren belül. 

Középtávú terv az M9 autópálya megépítése, valamint Nagykanizsán fut össze az országos vasúti hálózat 

több eleme (Budapest, Pécs, Szombathely).  

A hazai M7 és a szomszéd országokban megépült autópályák jó alapot teremtenek a szállítási kapcsolatok 

fejlesztésére. A balkáni térség uniós csatlakozásával Nagykanizsa ismét a régió, már nemzetközi szereppel 

bíró, gazdasági súlypontjává válhat. Az oktatás, szakképzés (például a Nagykanizsa és Térsége TISZK) 

megalapozza az igényes munkavégzést.  

 

A város vezetői felismerték a helyzetet, és a 

Pannon Egyetem segítségét kérték. Az egyetem 

2000 óta saját személyzettel és menedzsmenttel 

telephelyet tart fenn Nagykanizsán, ahol többféle 

szakon folyik oktatás. A város napi politikától 

mentes erkölcsi és anyagi támogatása, valamint a 

Pannon Egyetem teljes szellemi háttere révén 

jelentős kutatási és fejlesztési kapacitás is kialakult. A logisztikai kutatások mellett jó alapot biztosított az is, 

hogy 1999-ben az egyetem koordinálásában készült el Veszprém megye stratégiai terve. Közvetlen 

előzménynek tekinthető az egyetem közreműködésével Nagykanizsa önkormányzatának készített 

beruházási és fejlesztési kiajánlója, valamint egy tanulmány a sikeres városok gyakorlatának áttekintéséről.  
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Nagykanizsa logisztikai keresletének és kínálatának feltérképezése a 
magyar és multinacionális vállalatok körében  

 

A felmérés elvégzése két célt szolgált: 

• megismerni a potenciális partnerek (logisztikai szolgáltatást igénylők és logisztikai szolgáltatók) 

elképzeléseit Nagykanizsával kapcsolatban; 

• felhívni a figyelmet Nagykanizsára.  

 

A kutatás során a következő módszereket alkalmaztuk: 

• kérdőív szerkesztése, majd kitöltetése kérdezőbiztosok alkalmazásával; 

• tájékoztató anyagok átadása Nagykanizsáról; 

• publikációk megjelentetése Nagykanizsáról. 

 

A kérdőív főbb kérdéscsoportjai: 

• a vállalkozás azonosítására vonatkozó információk; 

• a vállalkozásra vonatkozó általános információk (kor, profil, tulajdonosi viszonyok, méret); 

• a vállalkozás gazdasági tevékenységére vonatkozó általános információk (termékek, logisztikai 

szolgáltatások korábbi nyújtása és igénybevétele, regionális kapcsolati struktúra); 

• információ a vállalkozás logisztikához fűződő kapcsolatáról (a szállított és szállíttatott áruk típusa, 

alkalmazott szállítási módok, járművek, az árukezeléssel kapcsolatos elvárások, fuvarok száma); 

• a nyújtani vagy igénybe venni kívánt logisztikai szolgáltatások köre; 

• nyitott kérdésként ötleteket vártunk a jövőbeni fejlesztésekkel kapcsolatban. 

 

A felkeresett és választ adott vállalatok listája az 1. mellékletben található. 

 

Természetes, hogy a megkérdezettek egy része (főként mérete miatt) nem igényelte egy leendő logisztikai 

központ szolgáltatását, illetve nem kíván (itt) szolgáltatást nyújtani. Akik viszont érdeklődnek a 

szolgáltatások igénybevétele után, azok az alábbi előnyök miatt vennék igénybe:  

• a logisztikai költségek csökkenése,  

• egy helyen több dolgot el lehet intézni,  

• egyszerűbb lenne a cég működése,  

• egyszerű, kiegészítő és egyéb szolgáltatások,  

• hatékonyság növelése,  

• idő és pénz megtakarítása, befektetők vonzása.  

 

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy Nagykanizsa a térség 120.000 fős népességének vezetője, azaz a 

kistérség minden szálon függ a várostól, de Nagykanizsa is a többi településtől és lakosaitól (oktatás, 

egészségügy, kereskedelem, munkalehetőség, hivatali ügyintézés, stb.). Nagykanizsa gazdaságát és annak 

fejlesztését tehát nem lehet szeparáltan a közigazgatási határain belül elképzelni. így a fejlesztési koncepció 

kidolgozásánál számításba kell venni a környék adottságait is.  
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Az ipartelepítés szempontjából a Nagykanizsa-Sormás Ipari Park és Logisztikai Központ potenciálja 

meghatározó lehet a térség és Nagykanizsa fejlődése szempontjából. Rendelkezésre áll 40 hektár 

közművesített zöldmezős terület, a település kedvező helyi adókkal és rugalmas döntéshozatallal várja a 

vállalkozásokat. A terület Nagykanizsa és Sormás közigazgatási határán, a sormási oldalon található 

közvetlenül a 7-es főútvonal mellett (telekszomszéd), a Nagykanizsa nyugati autópálya felhajtóktól 3 km-re.  

Külön vizsgáltuk a vállalkozások és a Nagykanizsai Ipari Park – meglévő, vagy lehetséges - kapcsolatát. Itt a 

területtel, infrastruktúrával, munkaerővel, további információkkal kapcsolatos elvárásokat kérdeztük meg. A 

kérdőív néhány kérdésére adott válaszok feldolgozását analitikusan is közöljük: 

Az alábbi logisztikai központi szolgáltatások közül melyiket nyújtja, nyújtaná, illetve veszi igénybe, venné 

igénybe Nagykanizsán? 

Alapszolgáltatások Nyújt Nyújtana 
Igénybe 

vesz 
Igénybe 
venne 

Egyszerű:         

Tárolás   I I III 

Szállítás / fuvarozás –Hagyományos szállítási mód III   IIII IIIII I 

Szállítás / fuvarozás - Kombinált/intermodális szállítási mód         

Személyszállítás     II   

Összetett:         

Elosztás   I   III 

Begyűjtés   I   III 

Ellátás   I     

Termelés kiszolgálás   II     

Kiegészítő szolgáltatások:         

Vámszolgáltatás     III III 

Gépjármű javítása     IIII I 

Gépjárműmosás     III I 

Út menti gyorssegély         

Üzemanyag-kiskereskedelem     II IIII 

Üzletviteli tanácsadás   I   I 

Őrző-védő szolgálat     IIIII IIIII 

Egyéb szolgáltatások:         

Banki szolgáltatás     IIIII II 

Egyéb szálláshely-szolgáltatás     I   

Egyéb önkiszolgáló étkeztetés         

Egyéb étkezőhelyi szolgáltatás     I II 

Egyéb munkahelyi étkeztetés     III II 

Egyéb, korlátozottan igénybe vehető vendéglátás         

Összetétel-, tisztaságvizsgálat, elemzés (ti. növény-
egészségügyi, állat-egészségügyi vizsgálat) 

    I I 

Humán-egészségügyi ellátás     III II 

Állat-egészségügyi ellátás         

IT, Internet (pl. honlap készítése is)     III II 

Oktatás/képzés (pl. ÁNTSZ, fogyasztóvédelem)       I 

Fordítás, tolmácsolás         

Postai szolgáltatás     IIIII IIII 

Kiskereskedelem I       

Egyéb, a fentiek között nem szereplő: ……………………………………         
1. táblázat 

 

Ön szerint szükséges lehet a fenti logisztikai központ létrehozása (az alapszolgáltatásokkal együtt) 

Nagykanizsa körzetében? Kérjük, válaszát röviden indokolja!  
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IGEN - következő indokokkal tartják szükségesnek: 

• Saját igényre nem. Mint az adott terület és szakma ismerője és művelője, javasoljuk a létrehozását, 

elsősorban területi elhelyezkedése, ipari fejlődése miatt, összhangban a meglevő vagy tervezett 

nyugat és dél dunántúli logisztikai központokkal  

•  mert jó megoldás lenne, ha több dolgot egy helyen el lehetne intézni  

• mert a város nagy előnyére válna  

• logisztikai költségeket lehetne csökkenteni  

• a dél-dunántúli térség szállítmányozó és fuvarozó vállalkozásait segítené, lehetőségeit növelné egy 

jól kialakított logisztikai központ  

• ha van nagy átmenő áruforgalom  

• térségfejlesztés szempontjából indokolt lehet  

• több lehetőséget jelentene a környék termelővállalatainak, továbbá a cégnek talán még jobb, 

olcsóbb szállítókat  

• mert több lehetőséget biztosíthatna a környék szállítmányozóinak  

 

NEM – a következő indokok miatt: 

• A Székesfehérvári Logisztikai Központban található raktárcsarnokunkat használjuk ilyen célra 

• egyelőre nem, cégünk zalaegerszegi kirendeltségének forgalma nem támasztja alá egyelőre  

• Nagykanizsán alig van ipari termelés  

• mert tevékenységi körünk igényeit önmagunk fedjük le és biztosítjuk 

• jelenleg üzletileg nem lenne rentábilis  

 

A továbbiakban a nagykanizsai vállalkozások megkérdezésének eredményét közöljük.  

Alapszolgáltatások Nyújt Nyújtana 
Igénybe 

vesz 
Igénybe 
venne 

Egyszerű:         

Tárolás 36,84 10,52 5,26 7,89 

Szállítás / fuvarozás –Hagyományos szállítási 
mód 

21,05 5,26 23,68 15,78 

Szállítás / fuvarozás - Kombinált/intermodális 
szállítási mód 

2,63     2,63 

Személyszállítás 2,63   2,63   

Összetett:         

Elosztás 13,15 2,63   2,63 

Begyűjtés 10,52 2,63 2,63 5,26 

Ellátás 10,52 2,63     

Termelés kiszolgálás 18,42 2,63 2,63 2,63 

Kiegészítő szolgáltatások:         

Vámszolgáltatás 2,63   21,05 5,26 

Gépjármű javítása 7,89   21,05 10,52 

Gépjárműmosás     21,05 7,89 

Út menti gyorssegély 2,63   5,26   

Üzemanyag-kiskereskedelem     10,52 10,52 

Üzletviteli tanácsadás     18,42 5,26 

Őrző-védő szolgálat 2,63   21,05 26,31 

Egyéb szolgáltatások:         
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Banki szolgáltatás 2,63   31,57 39,47 

Egyéb szálláshely-szolgáltatás     5,26 7,89 

Egyéb önkiszolgáló étkeztetés     2,63 23,68 

Egyéb étkezőhelyi szolgáltatás     7,89 2,63 

Egyéb munkahelyi étkeztetés     7,89 7,89 

Egyéb, korlátozottan igénybe vehető 
vendéglátás 

2,63     5,26 

Összetétel-, tisztaságvizsgálat, elemzés (ti. 
növény-egészségügyi, állat-egészségügyi 
vizsgálat) 

    5,26 5,26 

Humán-egészségügyi ellátás     28,94 7,89 

Állat-egészségügyi ellátás         

IT, Internet (pl. honlap készítés is)      23,68 10,52 

Oktatás/képzés (pl. ÁNTSZ, fogyasztóvédelem) 5,26   5,26 7,89 

Fordítás, tolmácsolás    2,63 7,89 34,21 

Postai szolgáltatás     23,68 10,52 

Egyéb, a fentiek között nem szereplő: 2,63     2,63 

……………………………………………………………………         

……………………………………………………………………         

2. táblázat: A válaszok gyakorisága a nagykanizsai válaszadók körében százalékban 

A vállalkozások elmúlt évben és a következő évben meglévő logisztikai hajlandósága 

 

A kérdőív elején lévő néhány kérdésben a személyes adatok megkérdezése után a vállalkozók logisztikai 

aktivitására kérdeztünk rá az elmúlt és az elkövetkezendő évet figyelembe véve.  

A válaszokból egyértelműen kiderül, hogy a megkérdezetteknek csak a töredéke nyújt, illetve vesz igénybe 

logisztikai szolgáltatást. A 43 megkérdezett vállalkozás közül mindösszesen heten nyújtottak logisztikai 

szolgáltatást az elmúlt évben, ezzel szemben kilencen vették igénybe, hatan nyújtanának továbbra is, és 

tízen mutatnak hajlandóságot a következő évben is.  

 

Vevők és beszállítók megoszlása a különböző földrajzi helyek szempontjából 

 

Ebben a részben arról szerettünk volna információt szerezni, hogy a nagykanizsai vállalkozások döntő 

többségében honnan szerzik be alapanyagaikat, áruikat, valamint honnan kerülnek ki a vásárlóik. Azt 

vizsgáltuk, hogy a megkérdezettek melyik földrajzi helyet jelölték meg a fő vevők és a beszállítók 

tekintetében.  

 

Vevők és beszállítók területi megoszlása 

 

Az ábrából egyértelműen kiderül, hogy a megkérdezett vállalkozások 41,88%-ánál a saját településen 

történik a legnagyobb arányú értékesítés, illetve 39,71%-ánál az ország többi részéről érkeznek a 

beszállítók. Vevők tekintetében Zala megye és az ország többi része végzett a második helyen 18,13-

18,13%-kal. Őket követték az Európai Unió országai 11,25%-kal, majd a régió többi része 10,63%-kal. A 

beszállítókat figyelembe véve az Európai Unió országai végeztek a második helyen 20,59%-kal, követi a saját 

település 17,65%-kal. Negyedik helyen található Zala megye 16,18%-kal, majd a végén a régió többi része 

5,88%-kal. 
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1. ábra: Vevők és beszállítók területi megoszlása 

Az eredményből kitűnik, hogy a megkérdezett vállalkozások leginkább hazai piacokra termelnek, viszont a 

beszállítói oldalról már magasabb arányban állnak kapcsolatban az Európai Unió tagállamaival. Figyelemre 

méltó, hogy a „más európai országok” és az „Európán kívüli országok” választ senki nem jelölte meg vevői 

vagy beszállítói tekintetben. 

 

Szállítási módok 

 

A megkérdezett vállalkozások mindegyike használ közúti szállítási módot, viszont csak elenyésző számuk 

vasúti szállítási módot. A megkérdezések alkalmával igény merült fel a vasúti szállításra, illetve a légi 

szállításra. Az ipari és logisztikai parkban az iparvágány nincs teljesen kiépítve, így jelenleg nem mindenki 

számára hozzáférhető. A légi szállítási mód szempontjából adott esetben a sármelléki repülőtérnek lehet 

szerepe. 

 

A közúti szállítással kapcsolatban érdemes lenne megvizsgálni a gyűjtőfuvarozás lehetőségét, mivel a 

vizsgált vállalkozások közül jelenleg 61,05%-a alkalmaz 3,5 tonna megengedett össztömegnél kisebb 

járművet, mely sok esetben nincs kihasználva, így jelentős költségnövelő tényező. 

 

A felmérési eredmények feldolgozásából megállapítható, hogy vannak érdeklődő vállalatok, tehát érdemes 

a logisztikai fejlesztésekkel foglalkozni. Ennek során az igények mellett figyelembe kell venni a 

lehetőségeket is. Ilyenek például a területi, gazdasági, döntési, szervezeti feltételek. A területet illetően (is) 

célszerű a nagykanizsai (80-100 ha), a sormási (255 ha) és a homokkomáromi (45 ha) elképzelések 

összehangolása.   
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A potenciális betelepülők körének meghatározása 

A potenciális betelepülők körének meghatározásához első lépésben elkészítettük a Nagykanizsai Ipari Park 

és Logisztikai Központ SWOT-analízisét. 

 

ERŐSSÉGEK GYENGYESÉGEK 

• Meghatározó cégek: GE Hungary Zrt.+ Gartner 
Intertrans Hungária Kft.+ DKG-EAST Olaj- és 
Gázipari Berendezéseket Gyártó Zrt.+ Rotary 
Fúrási Zrt. jelenléte 

• Meghatározó iparágak: vízkezelés, bútorszállítás, 
bútorgyártás 

• Versenytársakkal szembeni előny: Ipari Park 
megléte, infrastruktúra minősége 

• Személyzet: kvalifikált munkaerő, elkötelezett 
nagykanizsaiak, meglévő hagyományok és 
termelési kultúra, Pannon Egyetem Nagykanizsai 
Kampusza 

• Nyereség, pénzügyi eredmény: nullszaldós 
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató 
Zrt. 

• Technológia: vízkezelés, lámpagyártás, gépgyártás, 
mechatronika, GE Hungary Zrt. K+F kapacitásai 

• Termékek, szolgáltatások: egy lábon álló cégek; 
diverzifikáció hiánya; nincs nagy összefüggő 
szabad terület az Ipari Parkban; tereprendezés 
hiánya az Ipari Parkban; rossz keretszerződések az 
Ipari Parkban 

• Piacok: gyenge a helyi fizetőképes kereslet 

• Versenytársakkal szembeni hátrány: összefogás 
hiánya, érdekérvényesítés hiánya, politikai 
csatározások, város leromlott fizikai állapota 

• Technológia: kombiterminál hiánya, 
hozzáférhetősége 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

• Termékek, szolgáltatások: a Lőtér területe; 
Inkubátorház megépítése és vállalkozók 
betelepülése; Ipari Park jellegének 
továbbfejlesztése (innovációs irányba) 

• Piacok: Horvátország, Bosznia-Hercegovina, 
Szlovénia, országos logisztikai szolgáltató vállalat 
betelepítése 

• Versenytársakkal szembeni előny: M7-es 
főútvonal, repülőtér (Sármellék), vasút; állami 
területek megszerzése 

• Személyzet: válságban felszabaduló munkaerő; 
környékbeli munkaerő, az Ipari Park 
munkatársainak továbbképzése, Nagykanizsa és 
térsége TISZK 

• Piacok: elhúzódó recesszió, versenyhelyzet 
kiéleződése, erős horvát konkurencia az EU-
csatlakozást követően 

• Versenytársakkal szembeni hátrány: irreális célok 
kitűzése 

• Személyzet: városon belüli konfliktusok 
fennmaradása 

• Nyereség, pénzügyi eredmény: pénzügyi 
egyensúlytalanság 

• Technológia: high-tech elvándorlása 

 

3. táblázat: A Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Központ SWOT-analízise 

Nagykanizsa potenciális befektetői három fő csoportokba oszthatók: 

 

Az első a távol-keleti cégek: Elsősorban kínai, koreai, indiai, japán cégekre gondolunk, nem kizárva a kisebb 

országokat sem. Ennek két iránya lehetséges. Az egyik egy logisztikai, a másik egy termelési. 

 

Logisztika:  
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A város a Távol-Keletről Európába érkező áruknak egy dél, 

közép- és kelet európai elosztási pontja lehetne földrajzi 

adottságaiból adódóan. Nagykanizsa Európa kapuja, ebből 

adódóan logisztikai kapuvá is válhatna. A tengeri úton 

Koperbe, Rijekába, Triesztbe, valamint a légi úton 

Sármellékre és az épülő szombathelyi repülőtérre érkező 

áruk elosztóbázisa lehetne Nagykanizsa. Erre predesztinálja 

a kelet-nyugati és észak-déli vasúti, valamint a közúti 

szállítási útvonalak kereszteződése. Horvátország EU-ba 

történő belépésével eddig „szűz területek” kerülhetnének 

be a kereskedelmi vérkeringésbe Dél- és Közép-Kelet-

Európa bevonásával. Nagykanizsa megfelelően kiépített logisztikai struktúrával kedvező földrajzi fekvése 

miatt elsődleges szerepet tölthetne be, mivel az európai V. (Velence – Trieszt – Ljubljana – Nagykanizsa – 

Budapest - Kijev) és az V/b korridor (Budapest – Nagykanizsa – Zágráb - Rijeka) mentén fekszik. Amíg 

Horvátország nem lesz uniós tag, addig helyzeti előnyünk van velük szemben, ezen időszak alatt kell 

megalapozni a jövőnket e területen. Ott is készülnek erre a szerepre, jelentős logisztikai fejlesztések folynak 

Kotoriba területén. 

 

Termelés: 

A dráguló távol-keleti gyártás, a folyamatosan növekvő védővámok, és az egyéb adminisztratív akadályok 

egyre versenyképesebbé teszi az Európai Unión belüli termelést bizonyos területeken (pl.: textilipar, 

elektronikai ipar). Ezért érdemes nyitni azon gyártók felé, akik az európai integráció piacára szánt 

termékeiket az EU-n belüli szeretnék megtermelni. Ez a célcsoport fontos lehet a nagy létszámú 

foglalkoztatás szempontjából. 

 

Másodsorban azok a nyugat-európai kis és közepes cégek jönnek szóba, amelyek az uniós piacra termelnek 

és a termelésüket a kedvezőbb termelési feltételek miatt Kelet-Európába helyezik át: ezek főként az Európai 

Unióban termelő nagyvállalatok háttér beszállítói. Az említett vállalkozások nem a tömeggyártásban, hanem 

a minőségi, kisebb szériás termékek területén tevékenykednek. Fő célunk, hogy Nyugat-Európából 

Magyarországra csábítsuk őket. Ezen befektetők számára vonzó lehet a magasan képzett, minőségi magyar 

munkaerő, amelynek bérszínvonala elmarad a nyugat-európai átlagtól. Ezen cégek tervszerű betelepítése 

2005-2006-ban elkezdődött, így települt be a Nagykanizsai Ipari Parkba a Ruget Magyarország Kft. és a 

Rimex Property Kft. 

Nagykanizsa „békeidőkben” játszott „logisztikai” szerepének visszaállítása 

Ez természetesen magában foglalja az egyéb területeken betöltött térségi vezető szerepét is, ezek (kultúra, 

oktatás, egészségügy, stb.) egymástól el nem választhatók. Városunknak a Monarchia idejében kiemelt 

szerepe volt a K-Ny és É-D irányú kereskedelemben. Egykor a kanizsai kereskedők „vonzáskörzete” Eszéktől 

az adriai tengerparton át Stájerországon keresztül Sopronig hatott. Ez a világháború után a határok 

megerősítésével megszűnt.  

 

Napjainkban az uniós határok eltűnésével a korábbi kiemelt szerep visszaszerzése lehet az egyik cél, 

melyhez az alábbi tényezők segíthetnek hozzá: az M7-es autópálya megépült és 2008 tavaszán átadott 

utolsó szakaszaival együtt Budapesttől az országhatárig autópálya húzódik, mely összeköttetést teremt a 

horvát és a szlovén, s ezen keresztül az olasz autópálya-rendszerrel. Megindultak az Alpokat kikerülő É-D 

irányú vasúti fejlesztések. Horvát részről elindult a Rijekát Kotoribával (Kotoriba Murakeresztúrral szemben 
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Horvátországban van) összekötő kétirányú villamosított pályafejlesztés. Magyar részről a GYSEV Zrt. 

terjeszkedik és fejleszt déli irányban, aminek a végcélja Murakeresztúr. Elérhetővé váltak az adriai kikötők, 

nemzetközi repülőterek, Európa nagyvárosai.  

 

Lehetősége nyílt ezen országok befektetőinek – főként – a határhoz közeli megyékben való terjeszkedésre. 

A Nagykanizsán működő cégek a kedvező földrajzi elhelyezkedésből adódóan egyrészt az EU és az adriai 

kikötők, másrészt az országon belüli, mindkét irányú áruáramlásban részt tudnak venni. Fontos cél a 

nagyobb tőkevonzó képesség, a régió infrastruktúrájának fejlesztése, az áruellátás javítása, a külkapcsolatok 

erősödése. A sztráda nyújtotta előnyökhöz kedvező makrogazdasági környezet, olyan pénzügyi és 

adópolitika is szükségeltetik, amely vonzza a befektetőket és a letelepedni szándékozókat. Ennek lehetett 

volna jó példája 2005-ben egy nemzetközi kereskedelmi cég regionális logisztikai központjának 

Nagykanizsára való telepítése. A cég piacai Magyarországon kívül Szlovéniában és Ausztriában vannak, 

potenciálisan pedig Horvátországban is. Ha ezeket figyelembe vesszük, akkor Nagykanizsa ezen vállalat 

piacainak a centrumában fekszik. (Sajnos ezt a céget a politikai hisztéria elkergette a városunk közeléből.) 

 

Potenciális lehetőségként meg kell említeni a volt lőtér több száz hektáros területét is. Ide egy 

nemzetgazdasági szempontból is jelentős cég letelepítése is lehetséges. Legnagyobb előny a közel 400 

hektár összefüggő terület megléte, fontos szempont még a kistérség 120.000 fős népességének 

munkaerőbázisa, valamint Nagykanizsa oktatási és egészségügyi rendszere. A lőtér jelenleg NATURA 2000 

védelem alatt áll, ami az ott végezhető tevékenységek körét korlátozza. Ez a megfelelő cél érdekében 

politikai akarat esetén kezelhető lehet. 
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A Nagykanizsai Ipari Parkban működő vállalkozások elégedettségének 
vizsgálata 

 

Az M7 Munkacsoport munkájának segítésére 2009. augusztus 21. - szeptember 7. között kérdőíves 

megkérdezést végeztünk Nagykanizsán az Ipari Parkba betelepült vállalkozások körében. 

 

Ezzel a kutatással áttekintést kívánunk arról adni, hogy a vállalkozások körében végzett adatgyűjtő munka 

milyen eredményeket hozott, majd javaslatokat kívánunk megfogalmazni Nagykanizsa Megyei Jogú Város 

Önkormányzata számára.  

 

A kérdőíves megkérdezés során a Nagykanizsai Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Ipari Park referense, 

Szépligeti Szilvia mind a 85 betelepült vállalkozást személyesen felkereste. Ennek során szembesült azzal, 

hogy a vállalkozások vezetői – akik érdemben nyilatkozni tudtak volna – nem voltak minden esetben készek 

az együttműködésre. Több esetben előfordult, hogy a telefonos megkeresés és beleegyezés után mégsem 

került sor a személyes találkozásra. Ennek valószínűleg a vállalkozók érdektelensége az oka, de szerepet 

játszhat az is, hogy számos szervezet kéri őket kérdőívek kitöltésére, így „belefáradtak” ebbe.  

 

A kitöltött kérdőívek kapcsán elmondható, hogy azok nagyrészt az elmúlt évek sikeres együttműködésének 

köszönhetően valósultak meg, a cégek pozitív hozzáállásában szerepet játszott az a tény is, hogy 

kérdezőbiztosunkkal több éve kapcsolatban vannak.  

 

Az Ipari Parkban nem működő cégek (akik a földterületet többnyire befektetési céllal vásárolták), illetve az 

időközben tevékenységüket megszüntető társaságok magukra nézve nem tartották relevánsnak a 

kutatásunkat, ezért el is zárkóztak a kérdőív megválaszolásától.  

Mivel a vizsgálandó sokaság alacsony elemszámú (85 vállalkozásból áll), ezért nem volt szükség 

mintavételre, teljes körű adatfelvételt végeztünk. A megkérdezés során 33 vállalkozás, a teljes sokaság 

38,8%-a töltötte ki a kérdőívet.  

 

A kutatás során többek között a következő témákban voltunk kíváncsiak a vállalkozások véleményére: 

• milyen nehézségekkel találkoztak a Nagykanizsai Ipari Parkba való beköltözés során, illetve jelenleg 

milyen nehézségeik vannak, mire lenne a leginkább igényük; 

• melyek voltak a beköltözés motivációi; 

• milyen szolgáltatásokat vennének igénybe helyben piaci alapon, illetve ingyen; 

• mi a véleményük az Ipari Park új honlapjának tartalmáról és külalakjáról; 

• ajánlanák-e a Nagykanizsai Ipari Parkot más vállalkozóknak, illetve újra ezt választanák-e, ha 

telephelyet keresnének.  
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A kérdőíves felmérés eredményei 

A kérdőív elején arra kérdeztünk rá, hogy milyen nehézségekkel kellett a betelepülő vállalkozásoknak 

megbirkózniuk.  

 

% 1 2 3 4 5 nincs válasz átlag 

Megfelelő telephely megtalálása 15,15 3,13 27,27 18,18 36,36 0,00 3,58 

Ügyintézés (pl. engedélyek, 

regisztrációk intézése) 

27,27 15,15 15,15 9,09 33,33 0,00 3,06 

Megfelelő munkaerő  

kiválasztása, felvétele 

0,00 15,15 18,18 15,15 33,33 18,18 3,12 

Logisztika megszervezése  

(amennyiben van) 

15,15 6,06 9,09 6,06 21,21 42,42 1,85 

Az Ipari Park  

menedzsmentjével folytatott  

tárgyalások gördülékenysége 

18,18 9,09 15,15 15,15 36,36 9,09 3,24 

Az önkormányzattal/  

polgármesterrel folytatott  

tárgyalások (amennyiben  

voltak) 

24,24 12,12 6,06 9,09 30,30 18,18 2,55 

Infrastruktúra színvonala az Ipari 

Parkban 

(közművek, utak, járda, közvilágítás, 

stb.) 

39,39 15,15 27,27 3,03 12,12 3,03 2,24 

Információval való ellátottság a 

betelepülés folyamán 

33,33 9,09 15,15 9,09 27,27 6,06 2,70 

4. táblázat: A betelepülés során nehézséget okozó tényezők (1 - nagy nehézséget okoz(ott) - 5 - egyáltalán nem okoz(ott) 
nehézséget) 

Az 4. táblázatból kitűnik, hogy a megfelelő telephely megtalálása, az ügyintézés (a megfelelő engedélyek 

megszerzése, a regisztrációk intézése), a megfelelő munkaerő kiválasztása és felvétele, a logisztika 

megszervezése, valamint a menedzsmenttel és az önkormányzattal folytatott tárgyalások számos 

megkérdezett vállalkozásnál semmilyen nehézséget nem okoztak. Ezeknél a tényezőknél a módusz 5 (a 

cégek az 5-ös értéket választották a leggyakrabban), ám figyelemreméltó, hogy a telephely, az ügyintézés, a 

logisztika, a menedzsment és az önkormányzat vonatkozásában az 1-es érték is gyakran említésre került. 

Mindez a vállalkozások két nagy csoportját jelzi: sokan egyáltalán nem érzékelték ezeket a tényezőket 

problémaként, aki azonban szembenézett vele, nagyon súlyos gondként értékelte.  

 

Ugyanez a szélsőséges véleményalkotás tapasztalható az információval való ellátottság kapcsán: a 

vállalkozások harmadának egyáltalán nem, míg egy másik harmadnak komoly nehézséget jelentett a 

betelepüléshez szükséges információk megszerzése.  

Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a munkaerő kiválasztásánál és felvételénél az 1-es értéket egyetlen 

megkérdezett sem választotta, azaz nem volt olyan vállalkozás, amely a betelepülés során komoly 

problémákat észlelt volna az alkalmazottak kapcsán.  

A megkeresett vállalkozások több mint 40%-a élt azzal a lehetőséggel, hogy nem válaszolt arra a 

kérdésünkre, mennyire volt nehéz a logisztika megszervezése. Ebből arra következtetünk, a megkérdezett 

cégek ekkora részének a betelepüléskor nem volt szüksége logisztikai rendszer kiépítésére.  
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A kutatásunkból kitűnik, hogy a betelepülés két legsarkalatosabb pontja az információval való ellátottság és 

az Ipari Park infrastruktúrájának (közművek, utak, járda, közvilágítás) állapota. Mindkét tényező esetében az 

1-es érték került a leggyakrabban említésre, ez összecseng azzal a képpel is, amelyet a helyi médiában 

alkothatunk a betelepülő vállalkozások helyzetével kapcsolatban.  

Kutatásunk következő kérdésében arra kérdeztünk rá, hogy a betelepülő vállalkozás vezetője honnan hallott 

a Nagykanizsai Ipari Parkról, mint lehetséges telephelyről.  

 

  Információforrás Említések száma 

1. Nagykanizsán vagy a környékén lakom, így ismertem 26 

2. Más vállalkozótól, ismerőstől hallottam róla 12 

3. A régióban már van egy telephelyünk, így tudtam Nagykanizsáról is 7 

4. Egy külső közvetítő segítségével választottam ki 5 

5. A médiában hallottam az Ipari Parkról 4 

6. A régióban/városban kerestem telephelyet, s a város honlapjáról tájékozódtam 2 

7. Az ITD Hungary Zrt. irányította rá a figyelmemet 0 

7. Internetes forrásból 0 

5. táblázat: Betelepülés előtti ismeretszerzés forrása 

Mivel több választ is meg lehetett jelölni, ezért összesen 56 említés érkezett. Legtöbben a városban vagy a 

környékén laknak, így eleve ismerték az Ipari Parkot, mint telephelyet. Figyelemreméltó ’a más 

vállalkozótól/ismerőstől hallottam’ válasz gyakori említése is, ez is aláhúzza a pozitív szájpropaganda 

fontosságát. Mivel a betelepülő válaszadó cégek túlnyomó többsége nagykanizsai kisvállalkozás, ezért nem 

meglepő az, hogy senki nem választotta az ITD Hungary Zrt-t. Kutatócsoportunk tagjától, Szányi Gábortól 

(2004-2006 között a Nagykanizsai Ipari Park ügyvezető igazgatója) kaptuk azt az információt, miszerint az 

ITD Hungary Zrt. közvetítésével egyetlen vállalkozás, a Rimex Property Kft. került a Nagykanizsai Ipari 

Parkba, egyelőre azonban nem kezdett bele az építkezésbe. Eredményünk beleillik abba a képbe, miszerint 

az ITD Hungary Zrt. célcsoportját a külföldi közép- és nagyvállalkozások jelentik.  

 

Javasoljuk, hogy az Ipari Park menedzsmentje éljen jobban az ITD Hungary Zrt. nyújtotta szolgáltatásokkal, 

valamint alakítson ki szorosabb kapcsolatot: ennek első lépcsőfoka az lenne, ha a kutatás eredményeivel 

egy hivatalos önkormányzati delegáció felkeresné Budapesten a Zrt.-t. Fontosnak találjuk továbbá, hogy a 

nagykanizsai menedzsment az idén megújult, immár minden igénynek megfelelő honlap elérhetőségének 

promóciójával, valamint keresőoptimalizálással segítse a könnyebb rátalálást.  

 

A kérdőív 3. kérdése arra kereste a választ, hogy mi volt a betelepülés elsődleges szempontja. A kérdés 

lényegéből adódóan itt csak egyetlen választ lehetett volna megjelölni, néhányan azonban ragaszkodtak 

ahhoz, hogy több választ is megjelöljenek.  
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 Szempontok Említések 

1. Nagykanizsán vagy környékén lakom, így ez volt a kézenfekvő 19 

2. Csak ez felelt meg az adottságai miatt, ez volt a legmegfelelőbb 11 

3. Kedvezőnek tartottam a földterület árát 5 

4. A város földrajzi fekvése volt a meghatározó  1 

4. A képzett munkaerő miatt 1 

4. Egyéb - a vállalkozások koncentráltsága, engedélyek miatt 1 

5. Az ígért önkormányzati támogatás miatt 0 

5. Nem kívánok vállalkozni, befektetési céllal vettem meg a területet 0 

6. táblázat: Elsődleges szempont a betelepülés során 

A leggyakrabban említett válasz összhangban van az előző kérdés eredményével, itt is a helyi kötődést 

hangsúlyozták a válaszadók, emiatt volt kézenfekvő a betelepülés. 

Figyelemreméltó, hogy míg 11 válaszadó az adottságokat emelte ki, addig csak 5 cégvezető döntött a 

földterület kedvező ára miatt. Javasoljuk ennek függvényében, hogy az Ipari Park menedzsmentje a 

marketingjében elsődlegesen az adottságokat (pl. kedvező földrajzi fekvés) hangsúlyozza, hiszen a 

földterület ára csak másodlagos jelentőségű tényezőnek tűnik a kutatásunk alapján.  

Felhívjuk arra a figyelmet, hogy egyetlen vállalkozás betelepítésére sem került sor egy ígért önkormányzati 

támogatás miatt, ezért érdemes lenne a jövőben ennek rendszerét felülvizsgálni, kutatásunk során erre is 

ajánlásokat kívánunk tenni.  

Egyetlen válaszadó sem jelölte meg a befektetési célt, ez a bevezetőnkben említett jelenséggel függ össze: 

ezek a vállalkozók nem érezték magukra nézve relevánsnak a kérdéseinket, így nem szántak időt a 

kérdőívünk kitöltésére.  

Az 1. ábrában részben visszatérünk azokhoz a tényezőkhöz, amelyek az első kérdésünkben már felmerültek 

a betelepülés kapcsán. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, mit gondolnak a válaszadók a jelenlegi helyzetről.  

 

 

2. ábra: Elsődleges szempont a betelepülés során 

Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy az önkormányzati szabályozás megítélése nemcsak romlott, de a 

2,41-es átlaggal továbbra is nagyon alacsony szinten áll, ezen a területen feltétlenül változtatások 

szükségesek.  
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A következő kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen kereslet mutatkozik a már betelepült 

vállalkozások részéről új, az Ipari Park menedzsmentje által nyújtott szolgáltatások bevezetésére.  

 

 

3. ábra: Az Ipari Park menedzsmentje által nyújtandó új szolgáltatások fogadtatása 

 

Ötleteink kedvező fogadtatásra találtak, jelentős igény mutatkozik a menedzsmenttel való rendszeres 

találkozókra (átlag: 3), a más betelepülőkkel való találkozókra (átlag: 2,77), az elektronikus úton kiküldött 

hírlevélre (átlag: 3,38), valamint a vállalkozásokat érintő kérdésekről (pályázatok, finanszírozás, stb.) szóló 

tájékoztatásra (átlag: 3,61) is. 

 

Ez utóbbi kapcsán fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az Ipari Park menedzsmentje részéről már többször 

került sor - vállalkozásokat érintő kérdésekben - előadások, konzultációk szervezésére, ám a vállalkozók 

többsége nem élt a lehetőséggel: a legutóbbi pályázatokkal kapcsolatos rendezvényre mindössze ketten 

jöttek el.  

 

Ennél a témánál lehetőséget adtunk a megkérdezetteknek arra, hogy nyílt kérdés keretében ők is 

elmondhassák az ötleteiket. 5-5 említés érkezett a következő témákban: a környezet rendben tartása, az 

elvonások megszüntetése, a betelepült vállalkozások támogatása. Habár ezek az említések némileg 

általánosak, s talán nem is feltétlenül ide tartoznak, mégis sokatmondóak: számos vállalkozó érzi szükségét, 

hogy minden lehetséges fórumon (kérdésnél) elmondja elégedettségét a szerinte rendetlen környezettel és 

a nem támogató jellegű vállalkozáspolitikával szemben.  

 

Arról, hogy a megkérdezettek milyen szolgáltatásokat vennének piaci alapon, azaz térítés ellenében igénybe 

az Ipari Park szervezésében, az alábbi 4. ábra ad eligazítást.  
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4. ábra: Az Ipari Park szervezésében piaci alapon nyújtandó szolgáltatások támogatottsága 

A kutatásunk szerint számottevő mértékű biztos igény a takarítás, a terület karbantartása, valamint a 

pályázatfigyelés, pályázatírás iránt mutatkozik. A válaszok függvényében ezt a két tevékenységet 

mindenképpen érdemes lenne az Ipari Park menedzsmentjének a szolgáltatási palettára felvennie.  

 

Úgy véljük, hogy az Ipari Park területén már épülő Inkubátorház kínálata számos, ebben a felmérésben 

megfogalmazott igényt ki tud majd elégíteni. A beruházás projektmenedzserének, illetve az Inkubátorház 

későbbi vezetőjének is hasznos információt nyújt, hogy milyen szolgáltatások iránt mutatkozik kereslet.  

 

A legtöbb válasz esetében a „talán” dominál a „biztosan igénybe vennénk” mellett, ez feltehetően a 

megkérdezettek árérzékenységére utal. Látszik, hogy van igény jogi képviseletre, illetve a különböző 

szakmai (pl. marketing, fogyasztóvédelmi, munkavédelmi) előadásokon való részvételre, a részvétel 

azonban jelentős mértékben függ az adott szolgáltatás árától.  

 

Megfontolandó, hogy az Ipari Park vezetése néhány szolgáltatás kapcsán alakítson ki partneri kapcsolatot a 

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszával, hiszen számos területen (pl. piackutatás, marketing előadások 

tartása, E-Business) jelentős kompetenciával rendelkezik az egyetem oktatói gárdája. Javasolandó továbbá, 

hogy ezen együttműködés keretében kerüljön sor a kampusz diákjai számára gyakorlati helyek biztosítására 

is, hiszen az egyetemi hallgatók kellő felkészültséggel rendelkeznek számos említett területen. 

 

Fontos információ a válaszadókról, hogy mennyiben tervezik az elkövetkező 3 éven belül újabb földterület 

vásárlását a Nagykanizsai Ipari Parkban.  
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5. ábra: földterület vásárlásának szándéka a Nagykanizsai Ipari Parkban 3 éven belül 

Az 5. ábra eredménye azt mutatja, hogy a következő 3 évben a megkérdezettek 66,67%-a biztosan nem, 

9,09%-a azonban biztosan kíván újabb földterületet vásárolni a vizsgált telephelyen. A 3-as értéket 

megnevezők nagy aránya (21,21%) azt jelzi, hogy jelentős a bizonytalan tervekkel rendelkezők száma.  

 

Az Ipari Park menedzsmentje 2009 nyarán egy tartalmában és külsejében is megújult honlapot készíttetett. 

Mivel a honlap nemcsak a potenciális befektetőket célozza meg, hanem a már betelepült vállalkozások 

számára is információkat kíván nyújtani, ezért kiemelt jelentőségű, hogy ez utóbbiak tudjanak róla, illetve 

ennek a kutatás keretében el tudják mondani a véleményüket, s megfogalmazni jobbító javaslataikat.  

 
6. ábra: Az Ipari Park honlap tartalmának értékelése 

A 6. ábrából kitűnik, hogy a válaszadók 64%-a egyáltalán nem látta még a 2009 májusában létrehozott új 

honlapot. Ez a tény mindenképpen szükségessé teszi, hogy az Ipari Park menedzsmentje egy kampány 

keretében eljuttassa ezt az információt a már betelepült vállalkozásokhoz. Valószínű, hogy az ismertség 
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fokozásához már ez a kutatás is hozzájárult, hiszen a kérdőíves lekérdezés keretében megtudták a 

válaszadók a kérdezőbiztostól, hogy megújult a honlap.  

A honlapot ismerő vállalkozók körében a 4-es volt a leggyakrabban adott érték. Sajnos a válaszadók nem 

éltek azzal a lehetőséggel, hogy elmondják kifogásaikat és ötleteiket, a következő nyílt kérdésre egyetlen 

válasz érkezett, mégpedig: lehetőséget kellene adnia a honlapnak, hogy a betelepült cégek megjelenjenek. 

Mivel ez már adott valamilyen formában, érdemes azon elgondolkozni, milyen mélységben lenne optimális 

a betelepült cégeket bemutatni. 

 

Az a véleményünk, hogy a kutatás eredményei visszatükrözik azt a tényt, miszerint a betelepülő cégek nem 

használják ki az Internet adta lehetőségüket, számos cégnek még saját honlapja sincs.  

 

Az előző témához hasonlóan a válaszadóknak a következő kérdésnél is egy Likert-skálán (ötfokozatú skála) 

kellett meghatározniuk, mennyire tetszik nekik az új honlap külalakja/felülettervezése.  

 

 

7. ábra: Az Ipari Park honlap külalakjának értékelése 

 

A kérdés logikájából adódóan és az előző eredmények tükrében nyilvánvaló, hogy itt is csak a 

megkérdezettek harmada szolgált tényleges válasszal. Az eredmények is nagyon hasonlóan alakultak, a 

módusz 4, azaz a legtöbb válaszadó (27%) jónak ítélte a külalakot, konkrét javaslattal azonban senki nem 

kívánt élni.  

 

Az Ipari Park munkatársaival kapcsolatos vélemények megismerése céljából arra kértük a válaszadókat, 

hogy egy ötös skálán értékeljék a hozzáállásukat és a szakértelmüket.  
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8. ábra: Elégedettség az Ipari Park munkatársainak hozzáállásával kapcsolatban 

 

9. ábra: Elégedettség az Ipari Park munkatársainak szakértelmével kapcsolatban 

 

A 8. és 9. ábrákon látható eredmények rendkívüli elégedettséget tükröznek a hozzáállás és jelentős 

elégedettséget a szakértelem kérdésében, a humán erőforrással kapcsolatos vélemény kiváló alapot ad a 

jövőbeli sikeres munkához. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy elméletileg előfordulhat némi torzítás annak 

köszönhetően, hogy a kérdés részben magára a kérdezőbiztosra is vonatkozott. 

 

Mivel az eredmények a szakértelem kérdésében valamivel kisebb elégedettséget tükröztek (a 4-es és 5-ös 

értékeket összevonva 61% elégedett), mint a hozzáállás tekintetében (67%), ezért javasolandó az Ipari Park 

menedzsmentjének, hogy mérje fel az alkalmazottak esetleges kompetencia hiányosságait és ezeket 

beiskolázás keretében próbálja orvosolni. 

A következő jól körülhatárolható kérdéskörben a betelepült vállalkozások további igényeit, ötleteit kívántuk 

felmérni. Arra kértük a válaszadókat, hogy nevezzék meg, milyen konkrét fejlesztést kívánnak az Ipari Park 

területén.  
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10. ábra: Szükséges önkormányzati fejlesztések a Nagykanizsai Ipari Park területén 
 

A nyílt kérdés ellenére számos választ kaptunk, ebben a témakörben a vállalkozók határozott 

elképzelésekkel rendelkeznek. A 10. ábrán látható, hogy a legtöbben a közvilágítást (10 fő), a környezet 

rendben tartását (9 fő), a megközelíthetőség javítását (7 fő), a tulajdonvédelem/biztonság kérdését (6 fő) és 

a közműfejlesztéseket (5 fő) említették. 1-1 válaszadó a tájékoztatást, a lakott területté nyilvánítást, a 

hatékonyabb együttműködést és a helyi adók kérdéskörét vetette fel.  

Ezt követően arra kértük válaszadóinkat, hogy adják meg, mivel a leginkább elégedetlenek az Ipari Parkkal 

kapcsolatban. 
 

 
11. ábra: Az Ipari Parkkal kapcsolatos elégedetlenség tényezői 

A kapott válaszok tükrözik az előző kérdés kapcsán már felmerült problémákat: kimagaslóan sokan 

elégedetlenek a közbiztonsággal és a karbantartással (8-8 fő), néhányan a közvilágítást (3 fő) az utak 

minőségét, a megközelíthetőséget és a határok rendezését (2-2 fő), a munkatársakat és az előnyök 

elmaradását (1-1 fő) említették.  

A hiányérzet konkretizálása érdekében a következő kérdésünkben az Ipari Park által nyújtandó ingyenes 

szolgáltatásokra kérdeztünk rá.  
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12. ábra: Az Ipari Parkban hiányolt szolgáltatások 

 

A 12. ábrán látható kapott válaszok alapján nyilvánvalóan szükség lenne a megkérdezettek szerint a 

biztonság szintjének növelésére: az őrzés-védést 7 fő, a járőrszolgálatot 5 fő említette. Ezzel a két, máshol 

hagyományosan piaci alapokon igénybe vett szolgáltatással kapcsolatban fontosnak tartjuk hangsúlyozni, 

miszerint a vállalkozások nem várhatják el, hogy a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 

évtizedekig „pátyolgassa” őket, ezzel kapcsolatban nekik kellene lépniük, s ezeket a feladatokat egy cég – 

akár közös - megbízása révén megoldani. A Zrt. menedzsmentje fontosnak tartja ezzel kapcsolatban 

hangsúlyozni, hogy valóban „ingyenes” szolgáltatások nincsenek, hiszen ezért is fizet valaki, általában a 

város önkormányzata. Fontos lenne továbbá, hogy a vállalkozók igazi partnerek legyenek a fejlesztésekben, 

tudomásul kell venniük, hogy a közös fejlesztésekből nekik is ki kell venniük a részüket, a kizárólag 

önkormányzati források a város tulajdonában lévő területeket célozzák meg.  

 

Egyetértünk a posta hiányát említő válaszadókkal (2 fő), mivel azonban egy hagyományos postának nem 

lenne gazdaságos a működtetése, ezért ebben a kérdésben a már épülő Inkubátorház bérmentesítő helye 

jelenthet majd megoldást. Itt az Inkubátorház egyik adminisztrátora látna el egyes postai feladatokat. 

Kutatócsoportunk tagja, Kámán László olyan ajánlatot tett, miszerint az Inkubátorház megvalósulásáig az 

Ipari Park vállalkozásai leadhatják, illetve elhozhatják leveleiket a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és 

Szolgáltató Zrt. portájára.  

A tájékoztató anyagok (2 fő említette) és az információs táblák (1 fő) ügyében már történt előre lépés a 

lekérdezés óta: elkészült az Ipari Park kiajánló anyaga, valamint kihelyezésre került a területen három 

útbaigazító tábla is. 

Nagyon fontosnak tartottuk annak megismerését, hogy a nagykanizsai vállalkozások mennyiben vannak 

megelégedve a tevékenységük szempontjából fontos szervezetek működésével.  
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13. ábra: A vállalkozások elégedettsége a nagykanizsai szervezetek szolgáltatásaival 

 

A megkérdezettek közepes körüli átlagértékkel értékelték a tűzoltóság (3,45), a rendőrség (3,12) és a 

Munkaügyi Központ (2,63) munkáját. A legrosszabb megítéléssel a Polgármesteri Hivatal rendelkezik, 2,21-

es átlaggal. 

A következő kérdésben arról kérdeztük a vállalkozókat, hogy javasolnák-e egy másik vállalkozás számára az 

Ipari Parkba való beköltözést.  

 

 

14. ábra: Az Ipari Parkba való beköltözést javaslók aránya 

A 14. ábrán is látható, hogy a 33 válaszadó 79%-a ajánlaná másnak is a betelepülést, csupán 3%-a nem 

tenné ezt. Figyelemre méltó, hogy a megkérdezettek 18%-a nem válaszolt. Elméletileg előfordulhat ugyan, 

hogy a válaszolni nem kívánók a kérdezőbiztos hovatartozására való tekintettel nem fejtették ki a 

véleményüket, kutatócsoportunk azonban valószínűbbnek tartja azt a magyarázatot, miszerint a vállalkozók 

a bizonytalanságuk miatt (az előző válaszokban már említett problémák hatására: a tájékoztatás 

hiányosságai, az engedélyek ügyintézése, a hiányosan kialakított infrastruktúra, illetve a jelenlegi negatív 

piaci tényezők) nem tudtak dönteni.  
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Minden elégedettségi kutatás sarkalatos pontja, amikor arról kérdezik a vállalkozókat, hogy amennyiben 

újra telephelyet keresnének maguknak, akkor választanák-e a már meglévő helyüket.  
 

 

15. ábra: A Nagykanizsai Ipari Parkot ismét választók aránya 
 

Erre a kérdésre nagyon hasonló válaszokat kaptunk, a válaszadók közel háromnegyede (73%) választaná 

ismét telephelyeként a Nagykanizsai Ipari Parkot, ez jó aránynak számít. 12% határozottan elutasítja ezt a 

gondolatot, a 15%-ot kitevő választ adni nem kívánó cégvezetőket a jelenlegi bizonytalan gazdasági 

viszonyok, valamint az ingatlan vásárlásához (és a beruházáshoz-működéshez) kapcsolódó hitelek negatív 

irányú változásai bizonytalanítják el. 

 

A kutatási kérdőív végén két statisztikai jellegű kérdést tettünk fel.  
 

 
16. ábra: A Nagykanizsai Ipari Parkba való betelepülés éve 

A 16. ábra sugárdiagramján jól látszik, hogy a legtöbb betelepülő 2004 előtt (39,39%), illetve 2004-2006 

között (33,33%) érkezett.  
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17. ábra: A vállalkozások betelepülésének iránya 

Az előző ábrán is jól látszik, hogy a betelepülők túlnyomó többsége, majdnem kétharmada (60,6%) 

Nagykanizsáról származik. Feltűnő, hogy erre a kérdésre 30,3% nem adott választ, ennek oka valószínűleg 

érdektelenség vagy a lekérdezés végén tapasztalható fáradtság lehetett.  

 

Kérdőívünk végén felajánlottuk azt a lehetőséget, hogy elküldjük a kutatási eredményeinket az önkéntesen 

megadott e-mail címekre. Hat válaszadó jelezte, hogy érdekli a kérdőíves vizsgálat eredménye, nekik 

továbbítottuk a kutatási jelentés ezen részét.  
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Hogyan lehetne a jelenlegi nehézkes, túlszabályozott önkormányzati 
döntéshozatalt átalakítani? 

Jelenlegi döntési rendszer 

 

A befektetők és az önkormányzati ellátórendszert igénybe vevő ügyfelek részéről évek óta visszatérő jogos 

igény, hogy a helyi jogszabályokban szereplő ésszerűtlen és a gazdasági társaságok mozgásterét megbénító 

szabályokat töröljük. Feladatuk korrekt ellátása biztosítható lenne a jelenlegi túlszabályozás és indokolatlan 

túlbiztosítás nélkül is. 

 

Az önkormányzati hivatalon belül alacsony a vertikális és horizontális együttműködési hajlandóság, amely 

legfőbb oka a pozíciók és az információk védése. Ezt csak bonyolítja a helyi közigazgatásban kialakult 

helyzet, mely kezelhetetlenné duzzadt és a feladatok és hatáskörök összemosódásával felesleges és 

többszörösen átfedő struktúrákat hozott létre, amelyekben az egyes szervek az együttműködés helyett a 

hatáskörökért és a kapcsolódó forrásokért versengenek. 

 

A túlzottan bonyolult, nehézkes önkormányzati működési rendszer helyett kisebb, egyszerűbb, gyorsabb, 

költségtakarékosabb megoldás kialakítása volt a fő cél az önkormányzati Zrt-k létrehozásával is. A 2009. év 

elejétől bevezetett átalakítás miatt nem áll rendelkezésre egy kiforrott, jól működő állapot. A Nagykanizsai 

Ipari Park és Logisztikai Központot 2008. év végéig egy Kft. üzemeltette, mely összeolvadt az Ingatlankezelő 

Intézménnyel (IKI). Az így kialakult helyzetben nem tisztázottak teljesen az önkormányzat és a Nagykanizsa 

Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. feladatai, hatáskörei. A fenntartás feladatait a társaság végzi, de 

minden egyes döntési helyzetben a képviselő-testület elé kell vinni az adott problémát. Ez lényegesen 

nehezíti a gyors reakciót, így a piac változásait nehezen képes ez az állapot kezelni.  

 

A helyzet megoldásával kapcsolatosan fogalmazható célok 

• az ügyintézés felhasználóbarát kialakítása: ami felhasználó-központú adminisztratív működést, 

korszerűbb szolgáltatási módszerek fejlesztését, valamint az állampolgárok, a civil társadalom és 

különösen a gazdaság hatékony és versenyképes kiszolgálását vetíti előre; 

• magas szintű és hatékony működés: önkormányzati szintű döntéshozatali folyamatok, a költségek, 

tisztségviselők számának figyelembe vételével racionális működés kialakítása.  

Az önkormányzatiságban a magasabb szintű szolgáltatások nyújtásához szükséges, intézmények közötti 

adat-, információ és tudásmegosztás, a szereplők együttműködésének biztosítása, az intézmények 

tevékenységében meglevő átfedések kiküszöbölése.   

 

• nyitott és átlátható működés: a túlszabályozás megszüntetésével, ami egyszerű, teljes körű és 

ingyenes hozzáférést is jelent a közérdekű információkhoz, valamint a nyilvánosság, tájékoztatás és 

kommunikáció szélesítését, továbbá a társadalom hozzászólási lehetőségének bővítését a 

döntéshozatali folyamatokban. 

 

• átjárhatóság, a fejlesztési területek összehangolása, a fejlesztési projektek koncentrált lebonyolítása: 

az elmúlt években a fejlesztési programok közötti horizontális koordináció sem a szakágazati, sem 

pedig a területi szinten nem megfelelően alakult. A mindennapi munkavégzésben nyilvánvaló, hogy az 

ügyintézésben részt vevő ügyintézők, hivatali dolgozók és valamennyi érintett a hagyományos 

keretekben, alá- és fölérendeltségi viszonyokban gondolkodnak, nem alakultak ki – vagy csak nagyon 

kis hatásfokkal működnek - a horizontális együttműködés mechanizmusai.  
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• A közigazgatási feladatok és tevékenységek költségtakarékosabb átalakítása: az adminisztratív terhek 

csökkentése, illetve a gazdasági társaságok, állampolgárok, vállalkozók, civil szervezetek cselekvési 

szabadságának növelése is elvárható cél.  

 

Az önkormányzati bürokráciában, több lépcsőn és osztályon, irodán, bizottságon keresztül történő 

munkavégzés túlzottan nagy hibahatárokat tartalmaz és utólag nehezen ellenőrizhető. Az elért előnyöket 

sokan magukénak szeretnék tudni, az elért eredmények nem mindig járnak gyakorlati haszonnal, és az elért 

eredményeket időnként elfedik a jelentős működési költségek.  

 

A hatékonysági szempontok érvényesülése érdekében a merev hierarchia oldásával a beosztottak, illetve az 

alárendelt szervek önállóságának és felelősségének növekedését kívánja elősegíteni, illetve támogatja a 

közigazgatási tevékenység erre alkalmas területein a megállapodások, szerződések, ajánlások, támogatások 

útján megvalósuló feladatmegoldás elterjedését. A szolgáltatások kialakítása során a szakmai szempontok 

mellett megjelenik a szolgáltatást használó (a közjavakat fogyasztó) állampolgárok és szervezetek 

szempontjai figyelembe vételének igénye is. Az informatikai rendszerek fejlesztése területén felmerül a 

helyi önkormányzati és állami információs rendszerek összehangolásának fontossága az információs 

technológiák által nyújtott lehetőségek jobb kihasználásával. A kiszolgált szervek, és az állampolgárok valós 

igényeit kell előtérbe helyezni, a párhuzamosságok csökkentése mellett. 

 

Konkrét javaslatok a helyi önkormányzati mechanizmusok működésének 
javítására – az Ipari Parkban érdekelt befektetőkkel kapcsolatos ügyintézés 
figyelembe vételével 

 

1. Hatáskörök meghatározása, bővítése beszámolási kötelezettséggel: a vezérigazgató döntéshozatali 

jogkört kaphatna, a döntések közelebb kerülnének az igénybe vevőkhöz, ez a szükségletek kielégítésének 

hatékonyabb eszköze lehetne. Azonnali döntéshozatalra volna lehetőség, mely a piaci folyamatokat 

megfelelően tudná követni. 

 

2. Az önkormányzathoz befolyó, területértékesítésből származó bevételek „visszaforgatása” az ipari 

területek fejlesztésébe, így lehetősége adódna a vezérigazgatónak a szabad, pénzügyeket érintő döntések 

meghozatalában. 

 

3. A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. részére átadni a fejlesztési kompetenciákat, így 

hatékonyabb döntések, stratégiák meghozatala várható, mely összhangban van a piaci igényekkel. Igény 

lenne egy aktuális fejlesztési program kidolgozására. 

 

4. A tulajdonos önkormányzat a felelősségi körök összehangolásával, megfelelően szabályozott kontroll 

beépítésével a tisztességtelen piaci magatartást meg tudná akadályozni.  

 

5. Az ügyfél tájékoztatás, ügyintézés átláthatóbbá válásával időmegtakarítást lehetne elérni. Rugalmasabb, 

gyorsabb szolgáltatás, több és pontosabb információáramlás valósulhatna meg.  

Városunkban a jelenlegi önkormányzati döntéshozatali rendszer nagymértékben hátráltatja a cégek 

betelepülését. A befektetők felől megjelenő igények esetében egy döntésre is hónapokat kell várni, míg az a 

szükséges bizottságok, közgyűlés jóváhagyását elnyeri. A telekmegosztások, szerződések jóváhagyása, 

hivatali ügyintézések fél-egy évet is igénybe vesznek. A piaci viszonyok rendkívül gyors változásai miatt a 
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betelepülni szándékozó és termelést folytatni akaró cégek ezt nem engedhetik meg maguknak. Ennek 

elkerülése miatt kívánatos volna a vezérigazgató jól körülhatárolt döntési jog- és hatásköre. A meglévő 

rendeletek rugalmasabb és gyorsabb alkalmazásával befektetőket lehetne a városban tartani. Hosszabb 

távon a gazdaságélénkítés, munkahelymegtartás és -teremtés érdekében ez volna célravezető.  

 

6. A betelepülők ügyintézésekor az építéshatósági, telephely-engedély ügyeknél elsőbbséget kellene adni: 

probléma és szükségletorientált feladatellátás megvalósulása. Összehangolt eljárási rendszer kialakításával 

befektető és ügyfélbarát ügyintézés valósulhatna meg. 

 

7. Az adózási szabályok rugalmas kezelése, kedvezmények vételárba történő beépítése szükséges. 

 

Fenti intézkedések előnyei:  

 

• nincs szükség a jelenlegi rendszer gyökeres átalakítására 

• sok központi önkormányzati szabályozás megszűnne, javítva az átláthatóságot 

• a rendszer ésszerűbben, hatásosabban működne 

• a döntések közelebb kerülnének az igénybe vevőkhöz → szükségletek kielégítésének hatékonyabb 

eszköze lehetne 

• a társaság és menedzsmentje „kötelezettből” érdekeltté válna, ha a döntéshozatalban nagyobb 

szerepe volna 

• átláthatóbb ellenőrzést tenne lehetővé, nem a hivatali bürokrácia osztályai, útvesztői között tűnne el a 

felelősség  

• nem párhuzamos feladatvégzés történne, a felelősség áthárítása nem történhetne meg.  

• differenciált feladat- és hatáskör-telepítés valósulna meg. 

 

A gazdasági társaság, ha hatáskört kaphatna, tájékoztató és segítő jelleggel működne, nem hatalmi 

helyzetből közelítene. A korábbiaknál sokkal inkább egyénre szabott szolgáltatásokat nyújtana - ahol lehet 

proaktív módon – az információk többszöri felhasználása és a többszöri adatszolgáltatás kiküszöbölésével. 

Röviden tehát csökkentené az adminisztratív terheket (kevesebb adatszolgáltatási kötelezettség, kisebb 

mértékű és mennyiségű eljárási díj) és javítaná a szolgáltatások minőségét. 
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A jelenlegi működési rendszer hátrányai 

 

Az önkormányzat döntési mechanizmusát az önkormányzati törvény szabályozza, ebből kifolyólag nem 

könnyű ezen változtatni. A döntéshozók a képviselő-testület tagjai, akik hatáskör átruházással részben 

átadhatják ezt a privilégiumot, döntési helyzetbe hozhatnak önkormányzati bizottságokat, személyeket. 

Ennek megfelelően a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos döntési kompetenciákat is átadhatja az 

önkormányzat. A feladatok legtöbbször vagy a központi koordinációért felelős hivatali osztályokhoz vannak 

telepítve, annak ellenére, hogy a feladat végrehajtására más szervezetnek van hatásköre, vagy pedig a 

hatáskörrel rendelkező, azonban az operatív folyamatokban integránsan részt nem vevő szervezethez, 

amely sem nem érdekelt, sem pedig el nem kötelezett a feladat végrehajtásának sikerében. Ilyen esetekben 

a végrehajtáshoz szükséges költségvetés nem a koordinációs szervezethez, hanem az egyes ügygazdákhoz, 

osztályokhoz van telepítve, így a végrehajtás módjába, eszközeibe a végrehajtónak nincs valós beleszólása. 

 

A rendszer korszerűsítése érdekében az önkormányzat által ellátott feladat- és hatáskörök 

felülvizsgálatának eredménye alapján szükséges elkészíteni a még hiányzó jogszabály módosításokat, át kell 

alakítani a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó, továbbá a gazdálkodás ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. 

 

A gazdaságfejlesztéshez, Ipari Parkhoz kapcsolódóan szükség volna egy fejlesztési koncepciót kidolgozni 

(melyben a célokat, prioritásokat megfogalmazzák), melynek elfogadása után a Nagykanizsa 

Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. szabadon dönthet a cél eléréséhez szükséges eszközök 

alkalmazásában. Így elkerülhető lenne, hogy minden egyes döntési pontban közgyűlési döntéssel 

szentesítsük a cég tevékenységét.   

 

Így tudna szétválni és önálló munkát végezni párhuzamos és túlszabályozott feladatvégzés helyett a 

tulajdonosi apparátus és a menedzsment. 

 

A közigazgatás szolgáltatói funkciójának ellátásához elengedhetetlen a szolgáltató tevékenységeinek 

hatékonyabbá tétele és a tevékenységei hatásfokának javítása - elérhető, felhasználóbarát, biztonságos, 

célzott szolgáltatások bevezetése – amely felgyorsíthatja a gazdasági növekedést. 

 

Az állampolgárok ugyanazt a teljesítményt várják el a közigazgatásban részt vevő szervezetektől, mint amit a 

magánszektorban tapasztalnak. Hozzászoktak az egyre rövidebb válaszidőkhöz, az egyre jobb minőségű 

termékekhez és szolgáltatásokhoz. Ezeknek az elvárásoknak nem felelnek meg az elavult eljárások, hosszú 

sorban állások, a közigazgatás birtokában már meglevő információk többszöri bekérése. A közigazgatással 

és az általa nyújtott közszolgáltatásokkal szemben az az elvárás fogalmazódik meg, hogy legyen 

felhasználóbarát és személyre szóló, alkalmazkodjék az egyének igényeihez. 
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Projektmenedzsment szemlélet szükségessége 

A projektmenedzsment szemléletnek érvényesülnie kell az önkormányzati szférában is a következetes 

tervezésben, az elérendő célok, az emberi eszközállomány, a felhasználható pénzügyi keretek, a 

megvalósítandó akciók, a használandó eszközrendszer és a megvalósulás időbeli ütemezésének a 

meghatározásában.  

 

Arra kellene törekedni, hogy a feladatok és a finanszírozásuk ne szervezeti egységekhez, hanem 

tevékenységekhez, funkciókhoz kötődjenek. Legfőbb kívánalmak: 

 

� ügyféloldali projektmenedzser legyen, ne hivatali bürokrata. A minőségi munka érdekében 

végigkövesse a projektek megvalósulását, felelősséget vállalva ezzel a kitűzött projektcélok 

teljesüléséért (ne bonyolítsa az ügyeket, hanem intézze, koordinálja). 

� a munka feladatalapúvá tétele. Az átlátható működés a közszolgálati szervezetek számára alapvető 

követelmény, hiszen javarészt a közpénzekből finanszírozzák működésüket. A hagyományos, 

pénzforgalmi szemléletű költségvetési gazdálkodás nem teszi lehetővé a teljesítmények és költségek 

tényleges, naprakész nyomon követését és az ezen alapuló hatékony gazdálkodás megvalósítását. A 

jelenlegi önkormányzati intézményrendszerben még az üzemgazdasági szemléletet uralkodik, mely 

esetben a controlling alapja a tevékenységek tényleges költségeinek kimutatása, a költségek okozathű 

elszámolása.  

 

Erre támaszkodva reális terveket és a tényleges teljesítményről valós képet adó beszámolórendszert kellene 

kialakítani a tulajdonos felé, építve a megmaradó pénzforgalmi szemléletű költségvetésre, de figyelembe 

véve a napjainkban elvárt sajátos piaci követelményeket is. 

 

A projektmenedzsment szemlélet és önálló döntéshozatal létrehozása esetén a stratégia évenkénti 

felülvizsgálata és gördülő tervezése szükséges. Az önkormányzat mint tulajdonos meghatározott 

időszakonkénti monitoring során szükséges hogy értékelje az aktuálisan futó projektek helyzetét, és az 

elmaradt projektek esetén elemzi a késedelem okát. Külön be kell mutatni az újonnan jelentkező 

projekteket, azok indításának indokát, és illeszkedésüket a stratégia többi projektjéhez. 

 

A helyi közigazgatás megint más sajátosságokkal rendelkezik. Helyi szinten a legnagyobb kihívást az jelenti, 

hogy az önkormányzatoknak egyre növekvő feladatokat kell ellátniuk egyre csökkenő forrásokból. Ahhoz, 

hogy a működéshez szükséges forrásokat, és az EU támogatások lehívásához elengedhetetlen önerőt elő 

tudják teremteni, egyszerre kell megújítani a teljes városi feladatellátás rendszerét. Ez azt jelenti, hogy 

gondoskodni kell 

• a polgármesteri hivatal,  

• az önkormányzati intézmények,  

• az önkormányzati vállalatok 

hatékony működéséről. Ezt egy egységes városirányítási koncepció kialakításával és megvalósításával, a 

feladatellátás integrált felülvizsgálatával lehet elérni. Az egységes városirányítási koncepció része az 

intézményrendszer felülvizsgálata, a hasonló profilú intézmények gazdálkodási-ellátási feladatainak 

összevonása, illetve a városi vállalatok közös irányításának a megteremtése  
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Az egységes irányítás mellett szóló indokok: 

1. Az önkormányzati bürokrácia irányában fennálló ellenérzésekkel szemben a minőség vonzóvá teszi a 

szervezetet:  

• a minőség a szervezet kiemelkedésének eszköze 

• a munkatársak felelősségérzetét mozgósító tényező 

• a minőség a szervezet minden funkciójára és minden munkatársára vonatkozik 

 

2. A minőség prioritást jelent: 

• hatékonyság növelés 

• költségek csökkentése 

• munkatársak kezdeményező készségének kibontakoztatása és ezzel a szervezet megújulása 

• a minőség a versenyképesség és a foglalkoztatás hajtóereje 

 

Az egységes irányítási módszer eredményei:  

• lényegesen javítják a szervezettséget, 

• azonosíthatóvá, visszakereshetővé, nyomon követhetővé, átláthatóvá teszik a munkafolyamatokat, 

eljárásokat, 

• egységes, minőségi szemléletet eredményeznek, 

• segítik a képzéseket, az önképzést dokumentáltan, 

• elősegítik az infrastruktúra és a technológia (pl. informatikai támogatás) feladatokhoz igazítását, 

• az ügyfélelégedettség-méréssel és visszacsatolással ügyfélbaráttá fejlesztik a szolgáltatásokat, 

eljárásokat 

• elősegítik a vezetői döntést, ellenőrzést,  

• jogszerűbbé, szakszerűbbé válik a munka, rövidülnek az ügyintézési határidők. 

 

Napjainkban Nagykanizsán az önkormányzati szférában elsősorban a gazdasági társaságok vezetésében, 

majd idővel a hivatali apparátus szükséges területein is projektmenedzseri szemléletnek kellene 

megvalósulnia. A társaságok vezetői szakterületükön már megfelelő vezetői, közigazgatási, gazdálkodási 

gyakorlattal, kialakult kapcsolat- és ismeretrendszerekkel bírnak. A tulajdonos igényeként kellene, hogy 

felmerüljön a szakemberek folyamatos továbbképzése, valamint az üzleti szférában való nagyobb arányú 

kapcsolat- és ismeretszerzés. A hasonló profilú, de az üzleti szférában tevékenykedő vezetőkkel történő 

intenzívebb együttműködés nélkülözhetetlen, ennek költségeit megtérülő befektetésként kellene kezelni.  

 

Ezen projektmenedzseri szemlélet beépülése a gazdasági társaságok mindennapjaiba folyamatosan 

átszivároghatna a hivatali apparátus és ügyintézés életébe.  

 

Esetünkben vegyük példaként az ipari park kialakítása, kezelése, fenntartása kérdését. Az egyik megoldás az 

lenne, hogy az önkormányzat tulajdonosként értékesít egy arra alkalmas területet, a vállalkozás kialakítja a 

telkeket, közművesíti, értékesíti, létrehozza az ipari parkot. Ezzel magánkézben lévő ipari park jön létre, 

melyből az önkormányzatnak egyszeri vételár bevétele származna. Elvárásai, beleszólása a működésbe nem 

lenne. 

Amennyiben a működtetés nem rentábilis, kérdés, hogy az üzleti szféra fel kívánja-e vállalni egy ilyen 

nagyságrendű, bizonytalan beruházás elindítását. A betelepülést tervező cégek képesek-e egy 

magánbefektető, ingatlanfejlesztő cég elvárásainak pénzügyileg megfelelni, s ez a város munkaerő 

elhelyezésének problémáját meg tudja-e oldani. Vagy kevesebb cég kisebb létszámmal működne, s az 
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önkormányzat feladata maradna a munkaerőpiacról kiszorultak segélyezése, a minél szélesebb helyi 

szociális háló finanszírozása.  

 

Fentiek alapján is látszik, hogy az önkormányzat közelíteni tudna – társaságainak önállóságán keresztül - az 

üzleti szféra elvárásaihoz, igényeihez, de irányítani nem tudja azt.  
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Összegzés 

Sem a város általában vett, sem az M7 adta lehetőségek ismertsége nem megfelelő a szükséges 
vonzóképesség kialakulásához.  
 
Az M7 város melletti szakaszának kialakításakor nem érvényesült megfelelően a rendszerszemlélet. 
Mindkettő megközelítésével, de még a várakozásokkal is vannak gondok. Javítandó például a járművek 
parkolási lehetősége, rugalmas és kedvező árú őrző-védő rendszert várnak el a felhasználók. Nehézkes a déli 
irányból érkező nehéz járművek M7-re jutása. Bár az M7 a Nagykanizsai Ipari Park mellett húzódik, nem 
készült közvetlen le- és felhajtó.  
 

 
 

18. ábra: Az Ipari Park és a további hasznosítható területek az új M7-hez közel találhatók 

 

19. ábra: Belvárosi tömbök ingatlan beruházások számára 

A város rendelkezésére álló, szétszórtan elhelyezkedő területek nagysága elmarad az optimálistól, nagy, 
vagy koordináltan több betelepülő fogadására nem alkalmas. A városszerkezet sem reagált a megváltozott 
helyzetre.  
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Javaslatok:  
 
A város ismertségén javítani, az M7 adta lehetőségek erőteljesebb kommunikációja. A korábbi stratégiai 
projekt, valamint a jelenlegi városmarketing projektek eredményeinek hasznosítása.  
 
Újabb, többnyelvű tájékozató kiadványok, video anyagok készítése, korszerű, esetenként gerillamarketingen 
alapuló megoldások alkalmazása. A kreatívok megtervezésében a Pannon Egyetem oktatói és hallgatói 
segíthetnek.  
 
A fejlesztési irányok és közlekedési kapcsolatok pontos megtervezéshez jelenleg nem állnak rendelkezésre 
kellően biztos előrejelzések. Emiatt célszerű forgatókönyvekben gondolkodni, közben pedig az 
előrejelzéseket pontosítani, esetleg a döntéshozókat befolyásolva.  
 
Lehetséges forgatókönyvek  
a. A lőtér jelenlegi természeti védettségének megmaradása esetén a jelenlegi ipari park közelében van 
lehetőség bővítésre, ekkor a súlypont a város keleti részére kerül. A bővítés vásárlásokkal lehetséges, az M7 
bekapcsolása új lehajtóval vagy a feltáróútnak a keleti lehajtó körforgalmába történő bekötésével oldható 
meg.  
b. A lőtér felszabadulása esetén lehetőség van a gazdasági fejlesztésre, a súlypont - részben más települések 
területén – nyugatra tolódik. Az M7 kapcsolat ebben az esetben is újragondolandó.  
 
Bármilyen forgatókönyv is valósul meg, a fejlesztéseket a környékbeli településekkel – különösen Sormással 
- egyeztetni és a lehetőségek szerint összhangba kell hozni.  
 
További konkrét javaslatok: 

1. A tömegközlekedés fejlesztése.  
2. Kamion parkoló(k) kialakítása, a jelenlegi szolgáltatások fejlesztése. 
3. A vasúti iparvágány jelenleg csak a GE területéig jön be, ennek a kiterjesztése szükséges.  
4. Kombiterminál kialakítása, konténerrakodások széleskörű hozzáférhetővé tétele.  
5. Az induló Inkubátorház bekapcsolása a gazdaságba.  
6. Az Ipari Park bővítése, opciós területszerzés.  
7. Az Ipari Park marketing tevékenységének erősítése, egységes arculat kialakítása. 
8. Nyitni kell a határ túloldalán lévő horvát vállalkozók felé.  
9. A pályázati lehetőségek figyelése, felhasználása, különös tekintettel a logisztikai központok 

fejlesztése témában történt kiírásra.   
10. Figyelembe kell venni, hogy a horvát határ közelsége további előnyöket sejtet. 
11. Feltáróút a keleti leágazás körforgalmába. 
12. Szabadabb kezet kell adni a Nagykanizsai Ipari Park menedzsmentjének. A fejlesztések előtt 

behúzzák a féket. 
13. Ipari Parkos pályázat - C jelű út.  
14. Akarat szükséges, prioritásokat kell felállítani. A vállalkozó munkahelyet teremt, adót fizet. Hagyják 

meg a bevételt, azt legyen köteles fejlesztésekre fordítani. Ez a területeladásokra is igaz.  
15. A terület fejlesztése még nem fejeződött be. még nem tekinthető „fejőstehén”-nek. 
16. A nagy lőtér témáját folyamatosan kell figyelni és előtérben tartani.  
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Köszönetnyilvánítás 

 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Szépligeti Szilviának, a Nagykanizsai Vagyongazdálkodási és 
Szolgáltató Zrt. munkatársának, aki lelkiismeretes kérdezőbiztosként nagyban hozzájárult a kutatás 
lebonyolításához.  
Külön köszönet illeti Hegedüs Mónikát, Hohl Krisztinát, Mausecz Annamáriát és Pávlicz Balázst, akik 
Nagykanizsán 10 vállalatnál lekérdezték a kérdőívünket, valamint Horváth Dorinát, a PEN demonstrátorát, 
aki a kérdőívek kódolásával segítette a munkánkat.  
A Pannon Egyetem veszprémi telephelyének hallgatói - Vas Mária, Farkas Kleopátra, Pupp Orsolya, Pánovics 
Adrienn - az országos igények felmérését segítették lelkiismeretes munkájukkal.  
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Mellékletek 

1. számú melléklet 

1. A vállalkozás azonosítására vonatkozó információk 

1.1 A vállalkozás neve:  ...............................................................................................................................  

1.2 Település jellege, ahol a vállalkozás telephelye található:  � város � község 

1.3 A vállalkozás internetes elérhetősége (weboldal):…………………………………………….. 

1.4 A válaszadó neve, beosztása:…………………………………………………………………… 

1.5 A válaszadó elérhetősége (telefon, e-mail):…………………………………………………… 

2. A vállalkozásra vonatkozó általános információk 

2.1 A már létező vállalkozás alapításának éve:……………. 

2.2 A vállalkozás gazdasági formája: 

 ����  Rt. ����  Kft. ����  Bt. ����  Egyéni vállalkozó ����  Kht. ����  Kkt. ����  Szövetkezet ����  Egyéb 

2.3 A vállalkozás fő tevékenységi területe: 

�  Bányászat 

�  Egészségügyi, szociális ellátás 

�  Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 

�  Építőipar 

�  Feldolgozóipar 

�  Ingatlanügyletek 

�  Közigazgatás 

�  Kereskedelem, javítás 

�  Mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás 

�  Oktatás 

�  Pénzügyi szolgáltatás 

�  Szállítás, raktározás, posta 

�  Távközlés, IT szektor 

�  Turizmus, vendéglátás 

�  Villamos-energia-, gáz-, gőz-, vízellátás 

�  Egyéb:…………………………………….. 

2.4 Mekkora a vállalkozásban a külföldi tulajdon részaránya? ........................................... % 

2.5 Mekkora volt a vállalkozás 2008. évi nettó árbevétele? 

 ����  0-5 millió Ft ����  5-20 millió Ft ����  20-50 millió Ft ����  50-200 millió Ft ����  200 millió Ft felett 

2.6 Mekkora volt a foglalkoztatottak 2008. évi átlagos statisztikai állománya? 

 ����  1-9 fő ����  10-49 fő ����  50-249 fő ����  250 fő vagy több 

2.7 A vállalkozás része-e egy cégcsoportnak?  

(A cégcsoport két vagy több, közös tulajdonban lévő, jogilag meghatározott vállalkozást jelent. A csoport 

egyes vállalkozásai különböző piacokat szolgálhatnak ki, nemzeti vagy regionális leányvállalatok segítségével, 

vagy eltérő termékpiacokat láthatnak el. A központi iroda szintén része a gazdasági egységek csoportjának.) 

�  Igen Melyik országban található a cégcsoport székhelye?  ...........................................................  

�  Nem  
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Ha a vállalkozás egy cégcsoport része, az összes további kérdést csak az Önök vállalkozása által Magyarországon 

elért eredményekkel válaszolja meg! Ne tüntesse fel a Magyarországon kívüli leányvállalatok vagy anyavállalatok 

eredményeit! 

 

3. A vállalkozás gazdasági tevékenységére vonatkozó általános információk 

3.1 A vállalkozás milyen jellemző termékkel, szolgáltatással rendelkezik? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 2008-ban mekkora értékben nyújtott logisztikai szolgáltatást? (eFt) 

………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 2008-ban mekkora értékben vett igénybe logisztikai szolgáltatást? (eFt) 

………………………………………………………………………………………………………… 

3.4 A jövőben (2010-ben) mekkora értékű logisztikai szolgáltatást lenne képes nyújtani? (eFt) 

………………………………………………………………………………………………………… 

3.5. A jövőben (2010-ben) mekkora értékű logisztikai szolgáltatást venne igénybe? (eFt) 

………………………………………………………………………………………………………… 

3.6 Az elmúlt három évben (2006-2008) a vállalkozás beszerzési és értékesítési volumenének mekkora 

részét bonyolította elektronikus úton? 

értékesítés: ………%  beszerzés: ………% 

3.7 Az elmúlt három évben (2006-2008) a következő földrajzi helyek mekkora részt képviseltek az 

értékesítés és a beszerzés terén? 

 

 Vevők Beszállítók 

1. saját település 
………% ………% 

2. Zala megye 
………% ………% 

3. Nyugat-dunántúli Régió többi része (Győr-Moson-Sopron , Vas megye) ………% ………% 

4. az ország többi része ………% ………% 

5. az Európai Unió országai ………% ………% 

6. más európai országok ………% ………% 
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7. más Európán kívüli országok ………% ………% 

ÖSSZESEN 100% 100% 

 

4. Információ a vállalkozás logisztikához fűződő kapcsolatáról 

4.1 Milyen típusú árukat szállít?    4.2 Milyen típusú árukat szállíttat? 

(Több válasz is lehetséges) 

� Gépkocsi 

� Élelmiszer 

� Vegyi áru 

� Hulladék 

� Postacsomagok 

� Veszélyes áru 

� Bútor/ papír zúzalék/erdészeti termékek 

� Egyéb általános, raklapos (cargo) áru 

� Göngyöleg áru  

� Ömlesztett áru 

� Egyéb árucikkek:……………………… 

� Gépkocsi 

� Élelmiszer 

� Vegyi áru 

� Hulladék 

� Postacsomagok 

� Veszélyes áru 

� Bútor/ papír zúzalék/erdészeti termékek  

� Egyéb általános, raklapos (cargo) áru 

� Göngyöleg áru 

� Ömlesztett áru 

� Egyéb árucikkek:……………………… 

4.3 Milyen típusú járműveket alkalmaznak közúti szállításra?  

� 3,5 tonna össztömegig 

� 3,5 – 7,5 tonna között  

� 7,5 tonna felett 

� Nem tudom 

� Nem alkalmaz 

4.4 Milyen vasúti szállítást alkalmaz?  

� Nyitott vasúti kocsi  

� Zárt vasúti kocsi  

� Tartálykocsi 

� Nem tudom 

� Nem alkalmaz 

 

4.5 Milyen egységrakományképző eszközöket alkalmaz ?  

� Raklap  � Konténer  
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� Csereszekrény  

� Nem tudom 

� Nem alkalmaz 

4.6 A termékeknek szükségük van különleges bánásmódra/kezelésre a szállítás/tárolás során (pl. 

hőmérsékletre, törékenységre, élő állatra, veszélyes árura tekintettel)? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

4.7 Van szállítási/tárolási károkra vonatkozóan bármilyen tapasztalata? 

� Igen:……………………………………………………………………………………… 

� Nem 

4.7.1 Rendelkezik biztosítással a szállított termékekre? 

� Igen  � Nem 

4.7.2 Milyen gyakran éri kár a szállítás során? 

� Hetente � Havonta � Félévente � Évente � Ritkábban � Még nem ért kár 

4.8 Az V. Páneurópai közlekedési folyosó magyarországi szakaszán (M7-es Budapest-Letenye szakasz) heti 

hány teherautó + félpótkocsit indítanak útnak, illetve mennyi érkezik azon? 

Indul: …………………db/hét    Érkezik: …………………db/hét 

 

4.9 Mekkora anyagáramot produkál a vállalkozás napi lebontásban? (tonna/hét; m³/hét) 

Nagykanizsára:……………. Nagykanizsáról:……………… Nagykanizsán át: ……………. 

 

4.10 Az alábbi szállítási módok közül melyiket alkalmazza illetve alkalmazná? 

  Közúti Vasúti Kombinált Légi 

Alkalmaz     

Alkalmazná     
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4.11 Az alábbi logisztikai központi szolgáltatások közül melyiket nyújtja, nyújtaná, illetve veszi igénybe, 

venné igénybe Nagykanizsán? 

Alapszolgáltatások: Nyújt Nyújtana Igénybe 

vesz 

Igénybe 

venne 

Egyszerű:     

Tárolás     

Szállítás / fuvarozás –Hagyományos szállítási mód     

Szállítás / fuvarozás - Kombinált/intermodális szállítási mód     

Személyszállítás     

Összetett:     

Elosztás     

Begyűjtés     

Ellátás     

Termelés kiszolgálás     

Kiegészítő szolgáltatások:     

Vámszolgáltatás     

Gépjármű javítása     

Gépjárműmosás     

Út menti gyorssegély     

Üzemanyag-kiskereskedelem     

Üzletviteli tanácsadás     

Őrző-védő szolgálat     

Egyéb szolgáltatások:     

Banki szolgáltatás     

Egyéb szálláshely-szolgáltatás     

Egyéb önkiszolgáló étkeztetés     

Egyéb étkezőhelyi szolgáltatás     
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Egyéb munkahelyi étkeztetés     

Egyéb, korlátozottan igénybe vehető vendéglátás     

Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés (ti. növény-egészségügyi, 

állat-egészségügyi vizsgálat) 

    

Humán-egészségügyi ellátás     

Állat-egészségügyi ellátás     

IT, Internet (pl. honlapkészítés is)      

Oktatás/képzés (pl. ÁNTSZ, fogyasztóvédelem)     

Fordítás, tolmácsolás      

Postai szolgáltatás     

Egyéb, a fentiek között nem szereplő:     

……………………………………………………………………     

……………………………………………………………………     

4.12 Ön szerint szükséges lehet a fenti logisztikai központ létrehozása (az alapszolgáltatásokkal együtt) 

Nagykanizsa körzetében? Kérjük, válaszát röviden indokolja!  

� igen: …………………………………………………………………….……………………… 

� nem: …………………………………………………………………………………………… 

 

4.13 Ha bármilyen észrevétele lenne egy kialakítandó logisztikai központtal kapcsolatban, kérjük, ossza 

meg velünk az ötleteit! 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. A vállalkozás és a Nagykanizsai Ipari Park kapcsolata 

Az 5. kérdéscsoport csak azokra vonatkozik, akik nincsenek jelen az Ipari Parkban, vagy jelen vannak, de 

bővíteni szeretnének. 
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5.1 Vásárolna, vagy bérelne területet a jövőben a Nagykanizsai Ipari Park területén? 

� vásárolna 

� bérelne 

� egyik sem (ez esetben kérem ugorjon a 6. pontra) 

 

5.2 Mekkora területre tartana igényt a vállalkozásához, amennyiben betelepülne az ipari parkba? 

…………m² 

 

5.3 Milyen szintű infrastruktúrát vár el? 

� közműellátottság  

     � elektromos áram 

     � víz 

     � gáz 

� kiépített közlekedési utak 

� IT/kommunikáció (telefon, internet) 

� közvilágítás 

� egyéb: …………………………………………………... 

 

5.4 Milyen munkaerőre lenne szüksége (szakképzett, betanított, szakmunkás, stb.)?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.5 Milyen további információra lenne szüksége az ipari parkkal, illetve a betelepüléssel kapcsolatban? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Egyéb kérdések 

6.1 Ismeri-e Nagykanizsán a vállalkozásokra vonatkozó adórendeleteket és az azokban nevesített 

adókat, rendeleteket? 

  � Igen  � Nem 

 

6.2 Van igénye K+F kapacitásra? 

� Igen  � Nem 

 

6.2.1 Amennyiben igen, kérem írja le, hogy pontosan milyen területen lenne K+F-re szüksége? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kedves Válaszadó! 

 

Válaszait nagyon szépen köszönjük. Biztosak vagyunk abban is, hogy válaszaival Ön is nagymértékben 

segíti jelen kutatásunk sikerét. Amennyiben érdeklik az eredmények, a kutatási eredményeket 

tanulmány formájában Önnek is elküldjük. 

Kérjük, ebben az esetben adja meg az email címét! 

 

 

 

További sikeres és eredményes munkát kívánunk! 

 

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának 

kutatócsoportja 
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2. Melléklet: A kérdőíves kutatás során felkeresett vállalkozások listája 

Sorszám Felkeresett vállalat Kitöltés 

1. ACSI LOGISZTIKAI ZRT.   

2. Agrolog Hungaria   

3. Alfred Schuon Kft.   

4. AlphaSonic Kft.   

5. AUTO-RÁBL KFT.   

6. Avius Kft   

7. BILK  

8. BILK KOMBITERMINÁL   

9. Continental Teves Magyarország Kft   

10. DAK Acélszerkezeti Kft.   

11. Delog   

12. Dunacenter Beton Kft.   

13. Euroservice   

14. Eurosped Zrt.   

15. FORMENTOR KFT.   

16. Honeywell Kft.  

17. Iron Trade Hungary Kft.   

18. Kanizsatel Kft.  

19. Kanizstrans Zrt.   

20. Kanizsa Trend Kft.  

21. Karsai Alba Kft.   

22. LIEGL&DACHSER-ÉRDEKLŐDNEK NAGYKANIZSA UTÁN   

23. Marton-Trans   

24. MASPED   

25. Máv Cargo   

26. N.S. Pannonia Hull. Ler. Üz. Kft.  

27. OBI Hungary Retail Kft.   

28. Siroma Plast Kft.    

29. Téglagyár Kft.   

30. Termoszerviz Kft.   

31. TRANS-EUROPE KFT.  

32. Zalaerdı Zrt.    
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3. Melléklet: Az Ipari Park elégedettségi vizsgálatához használt kutatási kérdőív 

1.      Kérem, értékelje egy ötös skálán, hogy az alábbi tevékenységek közül melyik tényező 
milyen nehézséget okozott a Nagykanizsai Ipari Parkba való betelepülése során! (1 - nagy 
nehézséget okoz(ott)- 5 - egyáltalán nem okoz(ott) nehézséget) 

  1 2 3 4 5 

Megfelelő telephely megtalálása           

Ügyintézés (pl. engedélyek,           

regisztrációk intézése) 

Megfelelő munkaerő            

kiválasztása, felvétele 

Logisztika megszervezése            

(amennyiben van) 

Az Ipari Park            

menedzsmentjével folytatott  

tárgyalások gördülékenysége 

Az önkormányzattal/            

polgármesterrel folytatott  

tárgyalások (amennyiben  

voltak) 

Infrastruktúra színvonala az Ipari 
Parkban 

          

(közművek, utak, járda, 
közvilágítás, stb.) 

Információval való ellátottság a 
betelepülés folyamán 

          

 

2.    Kérem, adja meg, hogy betelepülése előtt honnan hallott a Nagykanizsai Ipari Parkról, 
mint lehetséges telephelyről! Válaszát X-szel jelölje, több választ is megjelölhet! 

Nagykanizsán vagy a környékén lakom, így ismertem   

A régióban már van egy telephelyünk, így tudtam Nagykanizsáról 
is 

  

Az ITD Hungary Zrt. irányította rá a figyelmemet   

Egy külső közvetítő segítségével választottam ki   

A régióban/városban kerestem telephelyet, s a város honlapjáról 
tájékozódtam 

  

A médiában hallottam az Ipari Parkról   

Más vállalkozótól, ismerőstől hallottam róla   

Internetes forrásból, éspedig:………..………………………………………   

Egyéb, éspedig:………………........………………..……   
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3. Mi volt a Nagykanizsai Ipari Park kiválasztásának elsődleges szempontja? 
Kérem, hogy egyetlen válaszát X-szel jelölje! 

Nagykanizsán vagy környékén lakom, így ez volt a kézenfekvő  

A város földrajzi fekvése volt a meghatározó   

Kedvezőnek tartottam a földterület árát  

A képzett munkaerő miatt  

Az ígért önkormányzati támogatás miatt  

Csak ez felelt meg az adottságai miatt, ez volt a legmegfelelőbb  

Nem kívánok vállalkozni, befektetési céllal vettem meg a területet  

Egyéb ok miatt, éspedig:………………...............…………………………………  

 

4. Kérem, értékelje egy ötös skálán, mennyiben látja megvalósultnak a jelenben az alábbiakat az Ipari 
Parkban! (1 - egyáltalán nem valósult meg, 5 – teljes mértékben megvalósult) 

 

 1 2 3 4 5 Nem 

tudom 

Képzett munkaerővel való 

ellátottság 

      

Az Ipari Park 

menedzsmentje  

mindent megtesz a 

felmerülő  

problémák orvoslása 

érdekében 

      

Rendezett környezet a 

telephelyen kívül 

      

Kialakított minőségi 

infrastruktúra 

      

Kedvező helyi 

önkormányzati 

szabályozás rendeletekkel  
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5. Kérem, értékelje egy ötös skálán, hogy mennyiben találja/találná hasznosnak az alábbi, az Ipari Park 
vezetése által nyújtott szolgáltatásokat! (1 – egyáltalán nem hasznos, 5 – nagyon hasznos) 

 1 2 3 4 5 

Rendszeres találkozók az Ipari 

Park menedzsmentjével 

     

Rendszeres találkozók más 

betelepülőkkel 

     

Elektronikus hírlevél      

Tájékoztatás a vállalkozásokat 

érintő kérdésekről (pályázatok,  

finanszírozás, stb.) 

     

Egyéb, éspedig:……………….. 

………………………………… 

     

 

6. Milyen szolgáltatásokat venne Ön igénybe piaci alapon az Ipari Park szervezésében? Kérjük, jelölje 
válaszát X-szel, több válasz is lehetséges! 

 Talán  Biztosan 

Üzleti partner keresése   

Pályázatfigyelés, pályázatok írása   

Jogi képviselet   

Adminisztrációs tevékenységek   

Fogyasztóvédelmi előadások   

Munkavédelmi előadások   

Piackutatás   

Marketing előadások tartása, marketing tervek készítése   

Innovációs új technológiákról szóló előadások   

E-business (Internet hasznosítása a nagyobb profit érdekében)   

Közös anyagbeszerző szervezet működtetése   

Közös információs-technológiai szolgáltatás (Internet, telefon) nyújtása  

Közös géppark, gépkölcsönzés  
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Takarítás, tisztítás, terület karbantartása  

Munkaerőkölcsönzés biztosítása  

Könyvelés  

Egyéb, éspedig:……………………………………………………………………  

 

 

7. Tervezi, hogy az elkövetkező 3 éven belül újabb földterületet vásárol a Nagykanizsai Ipari Parkban? 
(1 - biztosan nem, 5- feltétlenül) Kérjük, egyetlen válaszát X-szel jelölje! 

 1 2 3 4 5 

      

 

8. Mennyire tetszik Önnek az Ipari Park honlapjának tartalma? (1 – egyáltalán nem tetszik, 5 – nagyon 
tetszik) A honlap címe: www.nkvg.hu 

Nem láttam  1 2 3 4 5 

      

 

9. Milyen javaslatai lennének a honlap tartalmával kapcsolatban? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. Mennyire tetszik Önnek az Ipari Park honlapjának külalakja (felülettervezése)? (1 – egyáltalán nem 
tetszik, 5 – nagyon tetszik) 

Nem láttam  1 2 3 4 5 

      

 

11. Milyen javaslatai lennének a honlap külalakjával kapcsolatban? 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Mennyire van Ön megelégedve az Ipari Park munkatársainak hozzáállásával? (1 – egyáltalán nem, 5 - 
nagyon meg vagyok elégedve) 

 1 2 3 4 5 
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13. Mennyire van Ön megelégedve az Ipari Park munkatársainak szakértelmével? (1 – egyáltalán nem, 5 
– nagyon meg vagyok elégedve) 

 1 2 3 4 5 

      

 

14. Milyen konkrét fejlesztést kíván az önkormányzattól az Ipari Park területén? 
....................…………………………………………………………..................................................................................... 

 

15. Mivel a legelégedetlenebb az Ipari Parkban?  
................................................................................................................................................................................... 

 

16. Milyen ingyenes szolgáltatásokat hiányol és venne igénybe helyben?  
............................................……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

17. Kérem, értékelje egy ötös skálán, hogy mennyire elégedett Ön az alábbi szervezetek 
szolgáltatásával? (1 – egyáltalán nem elégedett, 5 – nagyon elégedett) 

 1 2 3 4 5 Nincs 

kapcsolatom 

Polgármesteri Hivatal       

Tűzoltóság       

Rendőrség       

Munkaügyi Központ       

Egyéb:…………….…………………………       

 

18. Kérem, jelölje karikázással, ajánlaná-e más befektetőknek a Nagykanizsai Ipari Parkba való 
betelepülést? 

                                   Igen                                  Nem                               Nem tudom 

 

19. Kérem, jelölje karikázással, hogy újra a Nagykanizsai Ipari Parkot választaná-e, ha telephelyet 
keresne magának? 

                                   Igen                                  Nem                               Nem tudom 

 

20. Melyik évben települt be a Nagykanizsai Ipari Parkba? 
......................................................................................................................................................................... 

 

21. Honnan települt be Nagykanizsára? 
............................................................................................................................................................................... 
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Kedves Válaszadó! 

 

Válaszait nagyon szépen köszönjük. Biztosak vagyunk abban is, hogy válaszaival Ön is nagymértékben 

segíti jelen kutatásunk sikerét. Amennyiben érdeklik az eredmények, a kutatási eredményeket 

tanulmány formájában Önnek is elküldjük. 

Kérjük, ebben az esetben adja meg az email címét! 

 

 

 

További sikeres és eredményes munkát kívánunk! 

 

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 

kutatócsoportja 
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