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A kutatás ismertetése

Célok

Kiindulási alap:

• Józsa (2018) ➔ autóipar

• Molnár (2021) ➔ bőrfeldolgozó ipar

Módszerek

• Szakirodalmi áttekintés

• Dokumentum-elemzés

o éves vállalati beszámolók

o települési tervdokumentumok

o sajtóhírek

• Terepi kutatás – Interjúk!

oMezőtúri Ipari Park ügyvezetője

oMezőtúr város ex-polgármestere

oSyngenta Kft. mezőtúri 
termeltetési vezetője

Területi

beágyazódás

Élelmiszer-

gazdaság



Bíró (2021)

Molnár et al. (2022)

Miért éppen Syngenta? Miért éppen Mezőtúr?
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„Egy szerencsés találkozás az út szélén”

A vállalat éves beszámolói, sajtóhírek ill. az interjú-tapasztalatok alapján saját szerkesztés

2000:

2 hónap tárgyalás, 

majd szerződéskötés

2020:

Nemesítő állomás átadása

2000 2005 2010 2015 2020

2002:

Hibrid kukoricavetőmag-

előállítás kezdete

2006:

Nemesítéssel kapcsolatos K+F 

kezdete (Karcag)

2014:

Beolvadás a hazai 

növényvédelmi 

leányvállalatba

2012:

3. fejlesztési ütem 

(kapacitás-bővítés, 

2. siló)

Syngenta Seeds Kft. Syngenta Magyarország Kft.

2022:

Központi vetőmag 

laboratórium 

létrehozása

2003-2004:

2. fejlesztési ütem 

(raktárbővítés, 

irodahelység, 

mikrobiológiai 

labor kialakítása)

2001:

1. fejlesztési ütem 

(Üzemépítés)

2007:

Mikrobiológiai labor 

indulása (Mezőtúr)



A növekedés léptéke

2010 2021

Szerződéses termelők 

száma (darab) 
35-40 40-60

Szerződéses termelők 

összterülete (hektár) 
3000

4000 és 5000 

között

Beszállításért kifizetett 

összeg (milliárd forint)
2 4-5 között

Foglalkoztatottak 

száma (fő)
50-200 között 70-150 között

A témavezetői jegyzet (2010) és az interjúk (2021)

alapján saját szerkesztés 

mezoturiiparipark.hu



Miért éri meg a Syngentának?Kelet-

Közép-

Európa

• Kapcsolat a többi európai leányvállalattal

• A kelet-európai és ázsiai piacok kiszolgálása

➔ logisztikai szerep!

Magyar-

ország

• Termelői körzeteihez való közelség 

(~100km)

• Erősödő K+F (nemesítő kutatóállomás, 

mikrobiológiai labor – ISTA tanúsítvány)

• Környező diplomás munkaerő vonzása 

(Szolnok, Békéscsaba, Szarvas)

• Korlátozott öntözési lehetőségek

➔ termelésbiztonság?

• Időjárási szélsőségek 

• Elaprózódott mg telkek ➔ izoláció?

Mezőtúr

• A Mezőtúri Ipari Park első betelepülője

➔ tájékoztatás az újonnan betelepülőkről

➔ folyamatos kapcsolattartás a MIP Kft-vel

➔ területbővítési lehetőség

➔ IPA-mentesség (első 5 év!)

➔ közvilágítás és kerékpárút biztosítása



Miért éri meg Mezőtúrnak?
Foglalkoztatás

• Jelentős minőségi foglalkoztató

DE! Megfelelő (szezonális / szakképzett) 

munkaerő hiánya

• Kísérlet duális képzési partnerségre 

➔ Covid-19

Pénzügyi

• Legnagyobb iparűzésiadó-befizető

DE! diverzifikált gazdaság!

• Kultúra, egészségügy, oktatás támogatása

• A mezőtúri sportélet legnagyobb 

szponzorja (kézilabda, vízisportok, 

labdarúgás)

Gazdaság-

fejlesztési

• Helyi szereplők részleges bevonása

• Technológiai transzfer (?)

• Egyenlőtlen beszállítóvá válási 

lehetőség (kis vs. nagy gazdaságok)

Marketing
• „Egy logó, amit fel lehet mutatni”

• Ø közvetlen befektető-vonzó hatás



Milyen vállalkozások hozhatnak változást 
Mezőtúron?

• Magas technológiai színvonal➔ magas hozzáadott érték ➔ magas 
iparűzésiadót fizet

• Jelentős mennyiségi foglalkoztató➔ kevés iparűzésiadót fizet
DE! mérséklődő munkanélküliség

• Élelmiszeripar➔Magas hozzáadott értékű, helyi termékfejlesztés!!!
„mert enni mindig kell”
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Köszönöm a figyelmet!


