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Bevezető 
 Európai Uniós csatlakozásunkkal új fejezet kezdődött a magyarországi terület- és 
gazdaságfejlesztés történetében. A konformitás jegyében átalakultak – illetőleg átalakulóban 
vannak – a hazai területfejlesztés speciális eszközei is. Ilyenek az ipari vámszabadterületek, 
illetve a vállalkozási övezetek intézményei.  
 A hazai (ipari) vámszabadterületek megszűn(tet)ésével egy olyan „űr” keletkezett, 
amelyet a vállalkozási övezeteknek kell kitölteniük. (Bodnár 2004a) Úgy tűnhet, hogy sokat 
foglalkozunk a vámszabadterületekkel, holott valójában a vállalkozási övezetekről szeretnénk 
beszélni. Ennek magyarázata, hogy a befektetési-beruházási (adó- és vám)kedvezményt 
nyújtó (gazdasági) övezetek terminológiája igen széles, az egyes országokban eltérő a 
megnevezésük.  
 Magyarországon – az elmúlt évtizedben – a vámszabadterület és a vállalkozási övezet két 
különböző kategória volt, azonban területi (övezeti) átfedés előfordult.2 Kiemelendő, hogy a 
vállalkozási övezet marad az egyetlen olyan (területileg koncentrált) gazdaságpolitikai 
eszköz, amelynek kedvezményt nyújtó területe egyértelműen le- illetve behatárolható, és 
amelyet az Európai Unió is elismer, mint speciális gazdaság- és területfejlesztő tényezőt 
(Bodnár 2004a). 
 A vállalkozási övezetek (különleges gazdasági övezetek) a területfejlesztés olyan 
speciális eszközei, illetve intézményei, amelyek az 1970-es években kezdtek kibontakozni, 
elsősorban az angolszász országokban. Megjelenésük, majd terjedésük az egyes európai, 
illetve ázsiai államokban új gondolatokat és lehetőséget teremtettek a depressziós térségek 
felzárkóztatásának irányába. 
 A vállalkozási övezet fogalma3az 1996 áprilisában elfogadott területfejlesztési 
törvényben jelent meg először. Ugyanebben a törvényben rendelkeztek arról, hogy a 
Kormány, vállalkozási övezeteket hozhat létre a tartós szerkezeti problémákkal küzdő 
térségekben. Ennek értelmében született meg a 189/1996. (XII. 17.) Kormányrendelet a 
vállalkozási övezetek létrehozásának és működésének szabályairól, majd két nappal később a 
195/1996. (XII. 19.) Kormányrendelet a Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet (ZVÖ) 
kijelöléséről.  
 A Kárpátalja Különleges Gazdasági Övezet (KKGÖ) kialakítását elsősorban a külföldi 
működőtőke (FDI) Ukrajnába való „csalogatása”, így új munkahelyek kialakításának 
lehetősége, illetve az Európai Unióhoz való kedvező fekvés indukálta. 
Ukrajna függetlenné válása után vetődött fel szabad gazdasági övezetek létrehozása, amely az 
exportpotenciál növelését jelölte meg elsődleges célként, illetve a piaci infrastruktúra 
megteremtését gazdaságilag elmaradott régiókban, periférikus területen. (Bodnár 2004a) 

                                                 
1 Doktorandusz ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék, 1117 Bp. Pázmány Péter stny. 1/c, 
email: boddeni@ludens.elte.hu 
2 A hazai gazdasági övezetek térszerkezetét vizsgálva a legnagyobb, összefüggő területi egységet a vállalkozási 
övezetek jelentették, amelyeket központilag jelöltek ki, elsősorban a hátrányos helyzetű térségekben. 
Vámszabadterület pedig elvileg bárhol alapítható (kijelölhető) volt, ha a 2000 m2 –t meghaladta a terület. 
(Természetesen más előírások is voltak.) Ezért előfordult, hogy éppen egy vállalkozási övezet területén hoztak 
létre vámszabadterületet. Hasonló az ipari parkok helyzete is. (Bodnár 2001) 
3 Idézet az 1996. évi XXI. törvényből: „5.§ j) vállalkozási övezet: a régió fejlődése érdekében létrehozott, a 
területén folytatott tevékenységhez sajátos pénzügyi kedvezmények igénybevételét biztosító, területileg 
lehatárolt termelési és szolgáltató terület;”  
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 A teljesség kedvéért, muszáj kiemelni, hogy a hazai ipari vámszabadterületek elméletileg 
nem szűnnek meg teljesen csak „átalakulnak”. Kijelölésük kormányzati hatáskörbe kerül, 
azaz nem az egyes vállalkozások döntik el, hogy az ország mely pontján akarnak 
(feldolgozóipari) termelést folytatni. Összességében a vámszabadterületek elhelyezkedése – 
hasonlóan a vállalkozási övezetekhez – területileg koncentráltabbá válhat. (Bodnár 2004b) 
Pénzügyminisztériumi nyilatkozatok értelmében, megközelítőleg tíz területet terveznek 
kijelölni vámszabadterületnek, amelyek már az EU előírásainak megfelelően működhetnek. 
Elsősorban kikötők, repülőterek környékén, logisztikai elosztó központokban.4  
 
Vállalkozási övezetek – terminológiai dilemma 
 A Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet (ZVÖ), illetve az ukrajnai Kárpátalja 
Különleges Gazdasági Övezet (KKGÖ) áll vizsgálatunk középpontjában. Mielőtt 
elmélyedünk a részletekben, kitérünk a gazdasági övezetek fogalmának értelmezésére, azért 
is, mert félrevezető lehet a címben szereplő „vállalkozási övezet” és az imént megismert 
„különleges gazdasági övezet” megnevezés.  
 A különleges gazdasági övezetek terminológiája igen sokszínű, amelyet az alábbi táblázat 
is érzékeltet. (1. táblázat) 

1. táblázat A különleges gazdasági övezetek terminológiája 

Customs Zone Vámterület 
Customs free zone Vámszabadterület 
Duty free export processing zone vámmentes export előállító zóna 
Export free zone export szabad terület 
Export processing free zone export előállító szabad terület 
Export processing zone export előállító terület 
Foreign trade zone külföldi kereskedelmi terület 
Free economic zone szabad gazdasági övezet 
Free export processing zone szabad export előállító övezet 
Free export zone szabad export terület 
Free production zone szabad termelési terület 
Free trade zone szabad kereskedelmi terület 
Free zone szabad terület 
Industrial export processing zone ipari export előállító terület 
Industrial free zone ipari szabad terület 
Investment promotion zone befektetés (elő)segítő terület 
Joint enterprise zone közös vállalkozási terület 
Zones of joint entrepreneurship közös vállalkozások zónái 
Privileged export zone kiváltságos/szabadalmas export terület 
Special economic zone különleges gazdasági övezet 
Tax free trade zone adómentes kereskedelmi zóna 
Tax free zone adómentes zóna 

Forrás: ENSZ EGB (1990): Special Economic Zones (SEZ) – idézi Dankó (1998) 
 Az egyes országokban eltérnek az övezetek nyújtotta kedvezmények, így elnevezésükben 
is megfigyelhetünk különbségeket. 

                                                 
4 Forrás: Világgazdaság, 2004. április 15. (5.p.) 
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 Az ilyen és ehhez hasonló (különleges) gazdasági övezeteket célszerűbb lenne 
„beruházási-befektetési övezeteknek” hívni. Miért? Azért, mert minden gazdasági övezet 
„különleges”, mivel valamilyen kedvezményt, engedményt, bürokrácia alóli felmentést, 
szabad (vám- és adómentes) kereskedést stb. feltételez. Továbbá minden gazdasági 
övezetbe(n) beruháznak-befektetnek. (Hiszen pont ezért alakították ki azokat!) A beruházást 
és a befektetést általában szinonimaként használják, pedig a beruházás fogalma szűkebb5. 
Tárgyi eszközök létesítését jelenti hozam (megtérülés, profit) céljából. (A tárgyi eszközök 
mellett lényegében az immateriális javakat is ide soroljuk.) A befektetés generális kifejezés, 
pénzeszközök lekötését jelenti (közép- illetve hosszabb távon) későbbi hozam reményében. 
Folytatva gondolatmenetünket: az övezetben megtelepedett vállalkozó (cég, vállalat) beruház 
– tehát anyagi javakat állít elő – a profit reményében, majd – ha számításai „bejöttek” – 
kötvény- illetve részvénykibocsátással tőkeemelést hajt(hat) végre, azaz további befektetőket 
toborozhat. (Lényegében a kedvező hozamokkal (osztalék) kecsegtető vállalkozásokba 
célszerű befektetni.) Összefoglalva: a beruházási-befektetési övezet fogalma „ráhúzható” 
minden hasonló jellegű elnevezésre.  
 Valószínűleg némi korrekcióra szükség lesz a pontosabb „lehatárolás” érdekében, így 
egyelőre – jelen témánkkal összhangban – maradunk a vállalkozási övezet/különleges 
gazdasági övezet elnevezéseknél. 
 
A ZVÖ és a KKGÖ – mint a határrégió részei 
 Amikor a magyar-ukrán határrégióról beszélünk, akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyéről és Kárpátalja6megyéről – mint közigazgatási egységekről – van szó. Mindkét 
megye perifériának számított a történelem során, ezért a „centrumtól” való távolság rányomta 
bélyegét a térség gazdaságára és így társadalmára egyaránt. (Illés 2002) Az alábbi táblázat a 
két megye fejlettségbeli különbségeit mutatja be néhány mutató segítségével. (2. táblázat) 
 Kárpátalja megye elsősorban a működőtőke-befektetések növelése révén fejlődhet. Ennek 
jegyében fogant meg a különleges gazdasági övezetek kialakításának koncepciója. A 
megyében az övezeteket természetesen a határ közelében jelölték ki (Ungvár, Munkács, 
Csap), építve a főbb közlekedési folyosókra (V. számú folyosó nyomvonala), illetve a 
magyarországi befektetések „átgyűrűző” hatásaira. Vizsgálatunk szempontjából a 
legfontosabb a Kisvárda-Záhony-Csap-Ungvár térség, amely egyben vállalkozási 
övezet/különleges gazdasági övezet is. (1. térkép) 
 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – csakúgy, mint Kárpátalja megye – magyarországi 
viszonylatban szintén sereghajtó számos makrogazdasági mutatóban, amelyet most nem 
ismertetek részleteiben. Azt viszont kiemelem, hogy a Magyarországon történt külföldi 
működőtőke-befektetések (FDI) eddig szinte „elkerülték” a megyét. Biztosnak látszik: ahhoz, 
hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (is) „kibillenjen” jelenlegi stagnáló helyzetéből 
elkerülhetetlen a gazdaság további fejlesztése, amely alatt elsősorban az ipari és a szolgáltató 
szektor megerősítését, azaz a K+F helyben tartását, a mezőgazdaság tényleges átalakítását, az 
operatív programok kínálta pályázati lehetőségek folyamatos figyelését, és nem utolsó sorban 
a csatlakozás nyújtotta „periféria-előnyök” kiaknázását, a határokon átnyúló együttműködési 
lehetőségek kialakítását értem. Külön kiemelem a Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet 
gazdasági szerepének, a területfejlesztésben betöltött súlyának növelését, egy komplex 
logisztikai bázis kiépítését. (Filepné-Gazda 2004) 
 

                                                 
5 Például az angol „investment” (önmagában) jelenthet: beruházást és befektetést egyaránt, azonban tartalmában 
eltér a két fogalom egymástól, bár mindkettő közép- illetve hosszú távú „tőkelekötést” jelent. 
6 Kárpátalja – mint közigazgatási egység (oblast) – 1946. január 22-én alakult meg a Szovjetunión belül, az 
Ukrán SZSZK tagköztársaság részeként. Kárpátalja – ukránul: Zakarpattya, azaz Kárpátontúli terület – 1991 óta 
a szuverén Ukrajna bizonyos belső autonómiával bíró területe. 
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2. táblázat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja megye a statisztika tükrében 
SZABOLCS-

SZATMÁR-BEREG 
MEGYE 

INDEX KÁRPÁTALJA 
MEGYE 

ÁLTALÁNOS MUTATÓK 
5 937 terület (km2) 12 800 

6,4 Részesedés az ország területéből (%) 2,1 
583 000 népességszám (fő) 1 250 441 

99 népsűrűség (fő/ km2) 100 
5,8 részesedés az ország népességéből (%) 2,6 
48 városi lakosság aránya (%) 37 

GAZDASÁGI MUTATÓK 
950 000* GDP/fő (Ft) 84 000* 

8,3 munkanélküliségi ráta (%) 6,5* 
részesedés a GDP-ből (%) 

9,4 mezőgazdaság 33* 
29 Ipar 17* 

61,6 Tercier 50* 
EGYÉB (GAZDASÁGI) MUTATÓK 

36 000 FDI/fő (Ft) 18 000* 
42 000 gazdasági szervezetek száma 17 000* 

110 612 havi átlagkereset (bruttó, Ft) 16 000* 
955,2 vállalkozási övezet/különleges gazdasági 

övezet nagysága (km2) 
7,38 

7 Ipari parkok száma 0 
Forrás: KSH 2004. március, www.ukrstat.gov.ua alapján szerk. B.D., * becsült adat 

 

1. térkép A magyar-ukrán határrégió a vállalkozási övezetek/különleges gazdasági övezet 
tükrében 

 
szerk. B.D. 

 Magyarország-Ukrajna határsáv hasonlít Ausztria-Magyarország határsávjára, abban az 
értelemben, hogy Ausztria már nem az EU periférikus állama, azaz hazánk vette át az EU 
egyik külső határának szerepét. Ez a helyzet tehát fizikailag is közelebb hozta „Európához” 
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Ukrajnát, sőt Szlovákia, de főleg Lengyelország7EU taggá válása következtében egész 
Nyugat-Ukrajna határos lett az Európai Unióval. 
 Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy felmérések szerint az ukránok 60 százaléka 
(többségében ukrán ajkúak) kívánja országa csatlakozását az Európai Unióhoz, míg a 
lakosság másik része (többségében oroszajkúak) inkább az Oroszországhoz való közeledést 
támogatják gazdasági unió formájában, sőt az ukrán parlament a közelmúltban ratifikálta 
Ukrajna-Oroszország-Fehéroroszország-Kazahsztán közös gazdasági térségről szóló 
megállapodásokat.8 Ez a szabadkereskedelmi megállapodás indokot adhat az EU 
illetékeseinek, hogy minél tovább „távol tartsák” Ukrajnát a Közösségtől.9  
 
Elméleti megközelítés 
 
Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet működése 
 A Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet (ZVÖ) létrehozásnak koncepciója elvben már az 
1990-es évek elején megszületett, de „valósággá” csak – az országban először – 1997. január 1-
jétől válhatott. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény a 
(terület)fejlesztés különleges eszközeiként határozta meg a vállalkozási övezeteket. Létrehozásuk 
célját, kijelölésük folyamatát, feltételeit és a kedvezmények idejét, célját, alanyait a 189/1996 
(XII.17.) kormányrendelet szabályozta. E rendelet értelmében a vállalkozási övezet közigazgatási 
határokkal, illetve helyrajzi számokkal lehatárolt, sajátos kedvezmények igénybevételét biztosító, 
a fejlesztés szempontjából együtt kezelt terület. (2. térkép) 
 A ZVÖ 955,2 km2 a magyarországi vállalkozási övezetek összterületéből (11 443,9 km2) 
8,4 százalékkal, a megye területéből 16,6 százalékkal részesedik. 
 Az övezet lakónépessége 95 159 fő (2000), a megye népességének 17 százaléka. A 
települések száma ötven10, amelyből négy városi rangú. (Záhony, Kisvárda, Vásárosnamény, 
Dombrád) Az övezet központi települése – a kevesebb, mint 5000 fős – Záhony, amelynek 
200 km-es sugarú körében több mint 10 millió fős népesség koncentrálódik. Az övezetet két 
statisztikai kistérség „fedi le”. A Kisvárdai kistérség szinte teljesen – Gyulaháza és Pátroha 
kivételével –, illetve a Vásárosnaményi kistérség hét település kivételével. (Gulács, 
Hetefejércse, Jánd, Márokpapi, Olcsva, Tarpa, Tivadar)  
 A ZVÖ tíz évig – legfeljebb 2006. december 31-ig – működhet és nyújthat 
kedvezményt.11 Működtető szervezete a Záhony és térsége Fejlesztési Korlátolt Felelősségű 

                                                 
7 Lengyelországgal a leghosszabban határos Ukrajna az „új” EU tagállamok közül, sőt – miként 2004 tavaszán 
Kárpátalja megye vezetőivel folytatott személyes találkozásunkkor tapasztaltuk – Lengyelországot sokkal 
„komolyabb” partnernek tartják határmenti együttműködés szempontjából, mint hazánkat. (Ez azért is érdekes, 
mert Lengyelország Kárpátalja megyével is határos 33,4 km-en.) Csak „adalék”, hogy a lengyelek bejelentették: 
a növény- és állategészségügyi ellenőrzés kizárólag egy határátkelő helyen történik, ami Ukrajna szempontjából 
éppen kedvezőtlen, mert ezt csak Fehéroroszországon keresztül tehetik meg! 
8 Forrás: MTI (2004. április 20.) 
9 Idézet egy kijevi sajtókonferencián elhangzottakból (2004. május 4.): „Amennyiben Ukrajna integrációja az 
Egységes Gazdasági Térségbe (JEP) túllépi a szabadkereskedelmi övezet zónáját – tehát vámuniót vagy 
pénzügyi-gazdasági uniót hoz létre Oroszországgal, Fehéroroszországgal, Kazahsztánnal –, problémák 
jelentkezhetnek az Európai Unióval kialakított kapcsolatokban.” – nyilatkozta Stephen Scowmand az Európai 
Bizottság képviselője. (Forrás: www.karpatinfo.org.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=9806) 
10 Ajak, Anarcs, Aranyosapáti, Barabás, Benk, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Dombrád, Döge, Eperjeske, 
Fényeslitke, Gelénes, Gemzse, Győröcske, Gyüre, Ilk, Jéke, Kékcse, Kisvarsány, Kisvárda, Komoró, Lónya, 
Lövőpetri, Mádok, Mátyus, Mezőladány, Nagyvarsány, Nyírlövő, Pap, Rétközberencs, Szabolcsbáka, 
Szabolcsveresmart, Tákos, Tiszabezdéd, Tiszakanyár, Tiszakerecseny, Tiszamogyorós, Tiszaszalka, 
Tiszaszentmárton, Tiszavid, Tiszaadony, Tornyospálca, Tuzsér, Újdombrád, Újkenéz, 
Vámosatya,Vásárosnamény, Záhony, Zsurk. 
11 Fontos, hogy a vállalkozási övezetekben 2003-tól a – szerzett jogon járó kedvezmények kivételével – az 
övezetre nevesített központi adókedvezmények effektíve megszűntek és csak az ország „nem övezeti” 

 5



Társaság (4625 Záhony, Európa tér 20.), amely 1995-ben kezdte meg működését, határozatlan 
időpontig.12  A cég tevékenységi köre – „haladva a korral” – állandóan bővült, legutóbb 2003. 
szeptemberében. 

2. térkép A Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

 
Forrás: KSH 2002 alapján, szerk. B.D. 

 A vállalkozás fő tevékenysége: máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás, ami a 
gazdasági tevékenységek „sokszínűségére” enged következtetni.  
A cég jegyzett tőkéje 435 200 ezer forint, amelyet 2000-ben emeltek utoljára. A tulajdonosok 
az alábbiak:  

- Magyar Államvasutak (MÁV) Részvénytársaság (3%), 
- Regionális Fejlesztési Holding (RFH) Részvénytársaság – többségi (51%), 
- Miniszterelnöki Hivatal (MeH, korábban: FVM) – jelentős (46%) 

 
 A tulajdonosi struktúra alapján érezhető az állami (kormányzati) túlsúly. A Záhony és 
térsége Fejlesztési Kft. kiemelt feladata  a ZVÖ komplex gazdaságfejlesztési tervének 
kidolgozása, a befektetési-beruházási lehetőségek felkutatása, a betelepülni szándékozók 
segítése és az övezet hazai és külföldi népszerűsítése.  
 A Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet 174 millió forint alapítói (állami) támogatással 
indult, és – a rendelkezésemre álló adatok szerint – azóta sem rendelkezik más bevétellel. 
Azért érdekes ez a kijelentés, mert az üzemeltető (működtető szervezet) gazdasági társaság – 
tehát a kft. – tevékenysége ezek szerint nem tartozik a ZVÖ „életébe”. Ugyanakkor az 
övezetet működtető kft. tőkeállománya induláskor 50 millió forint volt. (Volter 2002) 
 Fontos hangsúlyozni az övezet elhelyezkedését országos viszonylatban is. Az övezeten 
belül számos – európai jelentőségű – határátkelő található. (2. térkép) Továbbá a TEN 

                                                                                                                                                         
térségeiben egyébként is igénybe vehető kedvezmények „használhatóak fel”, azaz az övezetek jelenlegi 
formájukban szinte alig nyújtanak kedvezményt! 
12 Forrás: www.microsec.hu/dalx/report (Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs 
Szolgálat) 
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folyosók közül az V. számú halad át az övezeten. (Trieszt-Ljubljana-Budapest-Ungvár-Lvov)  
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) által kiadott az „Európai hálózathoz 
kapcsolódó országos logisztikai központok hálózatának létesítési koncepciója” a regionális 
logisztikai központok létrehozásáról szól. A legutóbbi „verzió” (2003. november) 11 térségen 
belül 13 kijelölt logisztikai szolgáltató központot említ. Az észak-tiszántúli körzetnek Záhony 
a központja. A Záhony Logisztikai Központ (ZLK) kialakításának feltétele volt egy 
gazdaságilag fejlett vállalkozási övezet kialakítása, azaz a ZLK jövője a ZVÖ jövője is.13 A 
vállalkozási övezetben jelenleg 12 logisztikai centrum és 22 közvámraktár működik, segítve a 
kelet-nyugati kereskedelmi gócpont áruszállítási feladatainak ellátását.14  A közlemúltban a 
Záhony és térsége Fejlesztési Kft. a Jekatyerinburgi Kormányzóság cégével (Taktik) közösen, 
egy részvénytársaságot hozott létre Transzlogisztikai Rt. néven, 45-55 százalék tulajdonosi 
hányadban.15 A közös projekt alapján Záhonyban és Jekatyerinburgnál egy-egy raktárbázis 
épül, amellyel jelentősen megnőhet Magyarország közvetítő szerepe, mivel a transz-szibériai 
és a transz-koreai vasutak fejlesztése után ez lesz a legrövidebb útvonal a két földrész között. 
 A vállalkozási övezetben két ipari park található:  

- Tuzséri Ipari Park – 600 hektáros területen 20 hektáron teljesen közművesítve, 
- Záhony Városi Ipari Park – 12 hektár. 

 Azért fontos kitérni az ipari parkokra, mert kifejezetten a határ közelsége dominált 
kialakításukban. A hazai ipari parkok közül egyedül a tuzsérit keresztezi az európai normál és 
a transz-szibériai széles nyomtávú vasúti sínhálózat. Az Oroszországból és Ukrajnából érkező 
áruk a teljes magyar import 7,5, az export 2,6 százalékát teszik ki.(2003) Magyarország pedig 
Ukrajna ötödik legnagyobb export-partnere.16 Záhonyban a teherfuvarozás áru-tonna-
kilométer teljesítményének megközelítőleg 30 százalékát a vasút bonyolította le. A Záhony-
Csap átmenet mellett Bátyu-Eperjeske átmenetben történik a vasúti határforgalom. (A bátyui 
vasúti átrakodónak egész Ukrajnában nincsen párja, sem kapacitásait, sem felszereltségét 
illetően.) A MÁV Rt. Eperjeske Rendező pályaudvaron veszi át a széles nyomtávon belépő 
vonatokat az Ukrán Vasutaktól.  
 A ZVÖ erősen függ az ukrán, illetve az orosz piaci viszonyoktól. Legutóbb az orosz 
gazdasági válság éreztette hatását a térségben.(Gondoljunk csak a kihasználatlan átrakó- és 
tároló kapacitásokra és az azokhoz kapcsolódó munkaerőre!)  
Érdekeség, hogy Nyíregyháza inkább konkurenciája az övezetnek, ez azért is igaz, mert a 
hazai vállalkozási övezetek által nyújtott (állami) támogatásoknál – amelyek gyakorlatilag 
nem léteznek – sokkal vonzóbb a humán- és vállalkozói infrastruktúra megléte.17  
 A vállalkozási övezet címet minden övezet tíz évre kapta. A gond az, hogy a társasági és 
osztalékadókról, illetve a személyi jövedelemadóról szóló törvények által meghatározott 
adókedvezmények 2002-ben „lejártak”, ami azt jelenti, hogy az „övezeti települések” a 
kedvezmények nem érvényesíthetők. Egyetlen „övezeti” kedvezmény maradt: a 
területfejlesztési előirányzatokból 10 százalék ponttal nagyobb beruházási támogatás 

                                                 
13 Egy, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén kialakítandó nemzetközi logisztikai-
disztribúciós – szállítmányozási-elosztó –, központ terveinek kidolgozását kezdte meg a bajor ASTA 
Braureineien GmbH a szabolcsi önkormányzat megbízása alapján. Elsősorban a debreceni és nyíregyházi 
repülőtérre, az épülő M3-as autópályára és a záhonyi vasúti átrakó-pályaudvarra, valamint a tiszai vízi útra 
alapozva készülne el a tervezett szállítmányozási centrum 50-60 millió euró befektetéssel. (Forrás: MTI, 2003. 
december 11.) 
14 Forrás: MTI (2004. február 13.) 
15 Forrás: MTI (2004. április 2.) 
16 Forrás: MTI (2004. február 12.) 
17 Legutóbb például az Electrolux létesített új üzemet Nyíregyházán 600 új munkahelyet teremtve. A beruházás 
értéke 16,9 milliárd forint. (Forrás: MTI, 2004. március 1.) 
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igényelhető. Ne felejtsük el, hogy az övezek a hátrányos helyzetű térségekben lettek kijelölve, 
„forráshiányos” önkormányzatok jellemzik!18  
 A hazai vállalkozási övezetek támogatása-finanszírozása tehát megújulásra szorul, 
törvényi szintű szabályozást kíván meg. A törvényt még nem terjesztették a Kormány elé, de 
a tervezet már elkészült. Szabályozza a vállalkozási övezet létrehozásának célját, folyamatát. 
Meghatározza az Országgyűlés, a Kormány és a miniszter hatáskörébe utalt feladatokat. Az 
Országos Vállalkozási Övezeti Tanács koordinálná a kormányzati feladatokat. Az övezetet 
működtető szervezetet közhasznú formában (kht) képzelik el, amely Övezeti Tanácsadó 
Testület keretében végezné a titkári feladatokat.  
 Az Országos Területfejlesztési Tanács (OTT) 2004. április 27-i ülésén támogatta az 
országos jelentőségű területfejlesztési programok fejezeti kezelésű előirányzat felosztására 
tett javaslatot. Az eredetileg 4 milliárd forintos előirányzat – kétszeri központi zárolást 
követően („Draskovics-csomag”) – 3,2 milliárdra apadt. Az összegből Záhony 700 millió 
forintot kap, illetve jut a debreceni, nyíregyházi, szolnoki, szegedi repülőterek fejlesztésére is 
további 750 millió forint.  
 2004-re átalakult – koncentráltabbá vált – a hátrányos helyzetű térségek támogatásának 
rendszere, összhangban az Európai Uniós normákkal. Az eddigi négy előirányzatból – térség 
és településfelzárkóztatás (TTFC), területfejlesztési célfeladatok (TFC), kistérségi támogatási 
alap (KITA), vállalkozási övezetek támogatása (VÖC) – terület- és régiófejlesztési 
célelőirányzat (TRFC) „ötvözete” jelent meg.19 A központi előirányzat – amelyet nem 
decentralizálnak regionális szintre – a működtetési, kommunikációs, a tervezési és a 
kutatásfejlesztési feladatok ellátására nyújt fedezetet. Ebben jelenik meg a vállalkozási 
övezetek támogatása. Nem pályázati rendszerben: a vállalkozási övezeteket működtető 
szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás értendő. Pályázati rendszerben: a 
vállalkozási övezetekbe vállalkozások, vállalkozók beruházásainak támogatása, illetve a 
vállalkozási övezeteken belül a szolgáltatások fejlesztését célzó beruházások támogatása 
értendő. 
 
Kárpátalja Különleges Gazdasági Övezet koncepciója 
 A „legkorábbi” – általam talált – szakirodalmak az 1990-es évek elejétől cikkeznek 
gazdasági övezetek kialakításának lehetőségeiről Ukrajnában. (Kovács 1995) 
Kárpátalja Különleges Gazdasági Övezet (KKGÖ) jelenlegi „állapotáig” igen viszontagságos 
úton jutott el. Az alábbiakban csak a legfontosabb lépéseket emelem ki. 
 A Szovjetunió felbomlását követően a legfontosabb feladat – a politikai szuverenitás 
megteremtése után – a (piac)gazdasági feltételek megteremtése volt, egy olyan vállalkozás-
barát légkör kialakítása, amely elősegíti a külföldi tőkeerős multi- és transznacionális 
beruházások megvalósulását,  elsősorban munkahelyek teremtése céljából.  
 Már 1992. márciusában elfogadtak egy befektetési törvényt, amely a külföldi 
működőtőke (FDI) beáramlását igyekezte elősegíteni.  
 Kucsma elnök 1995-ben rendeletet adott ki, amelyben bizonyos hatósági jogköröket – 
„decentralizált” – Kárpátalja közigazgatási szerveinek hatáskörébe utalt, illetve az állami 
tulajdon egy résznek kezelésére jogosítványokat adott. 

                                                 
18 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 230 önkormányzata közül 168 forráshiányos helyhatóság kapott kiegészítő 
támogatást a központi költségvetésből. Ezek az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok 2 milliárd 
801 millió forint segítségben részesültek. (Az országos igénylések 15,4 százaléka érkezett Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyéből. Az érvényes pályázatot benyújtó önkormányzatok között szétosztott források 39,9 százaléka 
„landolt” a megyében!) (Forrás: MTI, 2003. július 11.) 
19 Forrás: Világgazdaság, 2004. április 28. (7.p.) 
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1998. nem volt „könnyen felejthető” év Kárpátalja életében. Az orosz gazdasági válság és az 
„évszázad árvize” egyaránt pusztított Ukrajnában. Valószínűsíthető, ezen „katasztrófák” is 
közrejátszhattak abban, hogy „felgyorsultak” az események a gazdasági övezetek kapcsán.  
 1998. december 24-én lépett hatályba az a törvény, amely Kárpátalja különleges 
beruházási-befektetési lehetőségeit szabályozza, hat paragrafusban20: 

- időbeli hatály a beruházásokra vonatkozólag tizenöt év (1. cikkely),  
- a kiemelt – kormányzat által is támogatott – beruházási lehetőségek (prioritások) 

listáját a Kormány hatáskörébe utalja, 
- öt éven át felmentést ad az import után fizetendő vám és a hozzáadott érték adó (VAT) 

alól azokra a javakra, amelyek szükségesek a projekt megvalósításához, azaz a 
beruházás részei, 

- két éven át adómentességet élvez az az új vállalkozás, amely több mint 250 ezer USD 
értékben fektet be, illetve az a már működő vállalkozás, amelyik több mint 250 ezer 
USD értékben fejleszt, modernizál, azaz visszaforgatja a profitját. A harmadiktól az 
ötödik évig a fenti feltételek mellett az adó ötven százalékát kell csak befizetni. 

- az újonnan alapított vállalatok két éven át mentesülnek az Állami Innovációs Alaphoz 
való hozzájárulás alól (2. cikkely). 

 Ez a rendelet az egész megyére érvényes. A fenti kedvezményekkel próbálták élénkíteni a 
gazdaságot, új munkahelyeket teremteni, illetve a magyarok – anyaországba való – 
kivándorlását mérsékelni. 
 A fejlesztési prioritások (Territory of Priority Development – TPD) közül, a kiadványban 
leírtak szerint, napjainkban mintegy 100 beruházási projekt van tervbe véve, melynek értéke 
350 millió USD, amiből már 95,2 millió megvalósult. A Regionális Állami Adminisztráció 
minden évben megközelítőleg 16 projektet fogad el. A legtöbb projekt az iparra, (65 
beruházási terv), a közlekedésre és kommunikációra (4 db), a mezőgazdaságra (2 db) és az 
építőiparra fókuszál. A speciális feltételekkel működő vállalkozások a megye ipari 
termelésének 60 százalékát adják, és 15 ezer munkahelyet teremtettek. Az átlagbér a „TPD 
vállalatoknál” meghaladja a 100 USD-t. Az új munkakultúra és munkaideológia 
meghonosítása megkönnyítette a külföldi cégek beruházásait, már több transznacionális 
vállalat is képviselteti magát a régióban: Flextronics, Philips, Henkel, Leoni, Inter Groklin 
Auto, IKEA. 
 A legsikeresebb TPD projektek az alábbiak: 

- Joint-stock Rt. – „Munkachevo plant Tochprylad” [16,3 millió USD, 2000 
munkahely], 

- ENO MEBLI Kft. [9,9 millió USD, 1430 munkahely], 
- Henkel Ungvár Kft. [6 millió USD, 220 munkahely], 
- Terminál-Kárpáti Kft. [5,6 millió USD, 250 munkahely], 
- Groclin-Kárpáti Kft. [15 millió USD, 2000 munkahely], 
- „Green Ray” Kft. [1 millió USD, 300 munkahely]. 

 
 2001. március 22. témánk szempontjából a legfontosabb dátum. Ekkor lépett hatályba 
ugyanis a Kárpátalja Különleges Gazdasági Övezet (KKGÖ, Special Economic Zone (SEZ) 
„Zakarpattya”) működését szabályozó törvény. Egy tucat paragrafusban határozza meg az 
alapítás rendjét, a működési és felszámolás feltételeit. Ezek közül csak a legfontosabbakat 
emeljük ki, hogy össze tudjuk hasonlítani a hazai vállalkozási övezetekkel. 
 A KKGÖ területi hatálya csak töredéke a „TPD-projektek” területének, hiszen ez nem a 
megyére, hanem kijelölt területekre korlátozódik. 737,7 hektárnyi területet jelöltek ki, 
Ungváron, az ungvári járásban (541,5 ha) és Munkácson (196,4 ha) erre a célra. (Tehát 

                                                 
20 Forrás: Investments 7 steps – Towards success in Transcarpathia (2003) 
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átfedés van a két törvény területi hatálya között.) 525 hektár esik Csap térségére, a másik 
nagyobb összefüggő területet (95 ha) a volt munkácsi katonai repülőtér alkotja., illetve Szürte 
környékén is található egy kisebb rész. (3. térkép) 

3. térkép Kárpátalja Különleges Gazdasági Övezet elhelyezkedése a megyében 

 
Forrás: szerk. B.D. 

 Ez – a magyar gyakorlattal ellentétben – nem egy összefüggő – több települést magába 
foglaló – terület, hanem kisebb-nagyobb részekre osztott kedvezményeket nyújtó körzetek. Ez 
a területi elhelyezkedés az „egykori” magyar (ipari) vámszabadterületekre hasonlít leginkább, 
azzal a kitétellel, hogy hazánkban vállalati hatáskörben volt a területek kijelölése – és ez 
ország bármely pontján létesíthető volt –, EU csatlakozásunkkal viszont kormányzati 
kompetenciába került. 
 A magyar vállalkozási övezetek jobban hasonlítanak a fent bemutatott „TPD-projekt” 
mechanizmusára, azzal a kitétellel, hogy ez utóbbi területi hatálya egész Kárpátalja megye, 
míg a vállalkozási övezetek területei nem esnek egybe a megyei közigazgatási egységekkel, 
viszont az övezetbe tartozó települések közigazgatási határai egyértelműen kijelölik a zóna 
határát. Továbbá hazánkban vámszabadterület működhetett vállalkozási övezeten belül is, 
hasonlóan az ukrán gyakorlathoz.  
 A KKGÖ harminc évre kapta meg a különleges státuszt, az övezet felügyeletét a 
Kárpátaljai Megyei Tanács (Oblasna Rada) és a Kárpátalja Megyei Állami Adminisztráció 
(közigazgatás) látja el.  
 Az ukrán különleges gazdasági övezetek elsősorban a vám- és adókedvezmények 
szempontjaiból speciálisak, ezért ezeket vizsgáljuk meg tömören. A törvény 7. cikkelye az 
alábbi vámszabályokat, a ki- és betárolás feltételeit határozza meg: 

- ha más országról (külföldről) visznek be termékeket (a fogyasztási adó alá eső 
termékek kivételével) a KKGÖ területére, akkor nem kell az import vámot és a 
hozzáadott-érték (VAT) adót megfizetni, 
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- ha Ukrajna vámterületéről történik beszállítás az övezetbe (külföldre), akkor 0 
százalékos az export adókulcsa, 

- ha készárut vagy kellőképpen megmunkált termékeket szállítanak a KKGÖ területéről 
egy másik országba (külföldre), akkor nem kell export- és fogyasztási adót fizetni, 
amíg a hozzáadott-érték adó 0 százalékos kulccsal adózik, 

- ha készárut vagy kellőképpen megmunkált termékeket szállítanak a KKGÖ területéről 
Ukrajna vámterületére, akkor a hozzáadott-érték adó megfizetendő, 

- azok a termékek, amelyeket Ukrajna vámterületén vásároltak és az övezetbe 
szállítottak majd külföldre kiszállításra kerültek, azon termékek után exportadót, 
fogyasztási adót és hozzáadott-érték adót kell fizetni, 

- ha kész, vagy félkész termékeket szállítanak az övezetből Ukrajna vámterületére, 
akkor úgy adóznak, mintha importálták volna azokat, 

- azok a termékek, amelyek egy harmadik ország területéről lettek az övezetbe szállítva 
raktározás céljából, az ukrán törvények szerint adóznak, 

- azok a termékek, amelyek Ukrajna vámterületéről lettek az övezetbe szállítva 
továbbszállítás céljából, az ukrán törvények szerint adóznak. 

 Kiemelendő, hogy azok a termékek, amelyek Ukrajna vámterületről lettek beszerezve és 
az övezetbe szállítva feldolgozás, majd export céljából, mentesülnek minden adófizetés alól. 
(VAT, importadó, fogyasztási adó) Ezzel a kedvezménnyel visszaélések is történtek, amelyek 
majdnem a különleges gazdasági övezetek „létébe” kerültek.  
 „Problémák” merültek fel, amelyeket az övezetekről megjelent cikkek is sejtetnek. 2003. 
januárjában Ivan Rizak, Kárpátalja kormányzója, azt nyilatkozta a KKGÖ-be tett látogatása 
során, hogy igyekszik elhárítani azokat az objektív akadályokat, amelyek esetleg gátolják a 
még sikeresebb üzleti tevékenységet.21 Ezt követően (tíz nappal) Kucsma elnök a 
következőket mondta: „Pontot kell tenni ezen övezetek felett, likvidálni kell mindegyiket.” 
Azt javasolta tehát, hogy szüntessék meg a szabad gazdasági övezeteket.22 Ivan Rizak (kilenc 
nappal később) megerősítette, hogy valószínűleg megszűnnek az övezetek, sőt egyenesen 
kudarcnak tartotta az egész eszmét. Véleménye szerint az övezetekben folyó gazdasági 
tevékenység hatékonyságát bizonyítani hivatott számok legtöbbször légből kapottak, a 
különleges jogállású területek gyakran az alvilági elemek üzelmeinek fedezésére szolgálnak.23  
 A KKGÖ-be tett látogatásunk során érdeklődtem a „valós okok” után. A következőket 
mondták: visszaélések történtek az övezetben: a „baromfikat” beszállították az övezetbe, 
amelyek nem lettek 50 százalékban feldolgozva, hanem „változtatás” nélkül kiszállították 
azokat és telítették az ukrán piacot, illetve kikerülték az adót. Ez nem Kárpátalján történt, 
mert itt szigorú az ellenőrzés, ugyanis a törvény külön szabályozza a vámtarifát, illetve 
mindenhol fizikai ellenőrzés is folyik. 
 Anélkül, hogy további részletekbe mennénk, jól látható, hogy ösztönzik a külföldi 
technológiák, know-how-k országba áramlását, de egyben védik a belső piacot.  
 A törvény 8. cikkelye az övezeti adózásról és valutaszabályokról rendelkezik: 

- a zónában regisztrált cégeknél a nyereség utáni adó 20 százalék a valós eredményből, 
- az az adófizető, amelyik nem regisztráltatta magát az övezetben 30 százalékot fizet. 

 A KKGÖ cégei pozitív eredményeket értek el a megye gazdaságát illetően. Eddig egy 
tucat megállapodás született 280 millió USD értékben. Az övezet működésének három éve 

                                                 
21 Forrás: Kárpátinfo, 2003. január 30. 
(www.karpatinfo.org.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=891) 
22 Forrás: Kárpátinfo, 2003. február 10. 
(www.karpatinfo.org.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=1082)  
23 Forrás: Kárpátinfo, 2003. február 19. 
(www.karpatinfo.org.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=1224) 
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alatt (2001-ben indult valójában) megközelítőleg 50 millió USD-t fektettek be, 500 
munkahelyet teremtve. Az átlagos bér megközelítőleg 135 USD.  
 Az övezetek kialakításának célja nemcsak a stratégiai partnerekkel való együttműködés 
lehetőségének megteremtésére, illetve a világhírű vállalatok (TNC) – amelyek nemcsak 
befektetnek, hanem munkahelyeket is teremtenek, magas szintű technológiát alkalmazva – 
„becsalogatására” irányult, hanem a megye egész gazdaságának fellendítését tűzte ki célul. 
 
Vállalkozási övezetek a „gyakorlatban” (empirikus megközelítés) 
 
A magyar oldal 
 A Záhony és Térsége vállalkozási Övezet (ZVÖ) a hazai övezetek úttörőjeként 1997. 
január 1-jétől már „fogadhatja” a befektetni szándékozókat. Számos cég, vállalkozás nem 
feltétlenül az övezet kínálta előnyöket kihasználandó települt oda, sok közülük már korábban 
is jelen volt a térségben, amelyek inkább egyfajta „ajándékként” értelmezték az esetleges 
támogatásokat. (Terra Studio 2000) 
 Ebben a részben a megvalósult és a tervezett beruházásokat vizsgáljuk meg, a teljesség 
igényét némileg mellőzve, mivel a rendelkezésemre álló adatok – főképp a mérések és a 
nyilvántartás hiányában – nem teljesek. 
 A térség vállalkozásainak többsége a vasúti átrakóhoz, a szállításhoz, a logisztikához 
kapcsolódik, és már jelen voltak a ZVÖ kialakítása előtt is. [pl. Erdért Rt.(fenyőáru-
feldolgozás), Interspan Kft. (falemezipari termékek gyártása] (Terra Studio 2000) 
 A ZVÖ kialakítása óta megközelítőleg kilenc, 7 milliárd (6315 millió) forintnyi 
beruházás valósult meg, amelyből 4 milliárd forint állami invesztíció volt.24  
A beruházási érték 30 százalékát a kisvárdai GE Lightning Tungsram Rt., míg közel 25 
százalékát a Vásárosnaményi kistérség központjában tevékenykedő Interspan Kft. beruházásai 
adták (KSH 2002). 
 Az övezetben működő vállalkozások 67 százaléka egyéni vállalkozás. A megye és a ZVÖ 
is mezőgazdasági jellegű, a mezőgazdasági vállalkozások aránya 9 százalék körüli. Az ipari 
(építőipari) vállalkozások részesedése 13 százalék, a kereskedelem, javítás és az egyéb ágak 
40-40 százalék arányban részesednek. A ZVÖ városai a működő vállalkozások több mint 
felének adnak otthont. (Azóta Dombrád is városi rangot kapott.) 
 A vállalkozási övezet területén megvalósult új beruházások közül kiemelhető a Resilux 
Hungária Kft. invesztíciója. PET-palack előforma-gyártás folyik. A vállalkozás a zöldmezős 
beruházáshoz közvetlen állami támogatást (Széchenyi Terv) is kapott.  
Új beruházást valósított meg az Aviron Kft. is, amely mélyhűtött húskészítmények 
gyártásával foglalkozik.  
 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb ipari termelői közül négy található az 
övezetben. (Interspan, Felsőtisza-vidéki Almafeldolgozó, Caroflex Fékbetétgyár, Várda-Drink 
Szeszipari Rt.) Ezenkívül említésre méltó a Tékisz Rt., az Euro Kapu Rt., a Bereg-Hús Kft.. 
Külön kell szólni az ipari parkokról. A megye nyolc parkja közül kettő az övezetben található, 
a vasúti átrakodó körzet területén. Mindkettő 1998-ban kapta meg az ipari park címet. 
 A Tuzséri Ipari Parkba települő vállalkozások közvetlenül tudnak rakodni a normál és 
széles nyomtávú vasutakra, azaz effektíve itt „kötik össze” Nyugat-Európát Távol-Kelettel. 
Egyre nagyobb az érdeklődés – főleg EU tagságunk óta – az V. korridor kapcsán. Elsősorban 
olasz és orosz befektetők érdeklődnek komolyan. 
 A Záhony Városi Ipari Park területén főleg raktározással, csomagolással és 
szállítmányozással foglalkozó cégek telepedtek le. (pl. Kelet Transz 2000 Kft., BLI Kft., Sara 

                                                 
24 Forrás: KSH (2002. január 1.) 
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Lee) Záhonyban és Tuzséron az infrastruktúra kiépítettség teljes. A záhonyi parkot az Inmas 
Mechatronikai Kft., míg a tuzsérit a Záhony és térsége Kft. működteti. 
 A Záhony-Jekatyerinburg között körvonalazódó logisztikai együttműködés keretében 
egy-egy raktárbázist létesítenek mindkét város környékén, egyre inkább törekedve a nyugat-
keleti kapcsolatra. Jelenleg Koreából Hamburgba harminc nap a közúti szállítás ideje. Ha ez 
vasúton történne, akkor húsz napra csökkenne a szállítási idő.25 Információim szerint már 
Novoszibirszk is „bejelentkezett”, sőt Záhonyban már opciót szerzett egy területre raktározás 
céljából. A tervek szerint szeptemberre elkészülnek a raktárak, illetve rendeződnek a 
tulajdonviszonyok. Jelenleg a MÁV rendelkezik a szükséges területek felett, de már egy 15 
hektáros terület kijelölése folyamatban van. A kivásárlásra már rendelkezésre állnak a 
források.26 
 2003-ban közel 1 milliárd forint állt rendelkezésre a költségvetésben a hazai vállalkozási 
övezetek támogatására. (4/2003.(V.8.) MeHVM rendelet) Négy kategóriában lehetett 
pályázni: 

1. A vállalkozási övezetet működtető jogi személyiségű szervezetek, vállalkozások 
infrastrukturális feltételeinek megteremtését célzó beruházásai (ipari terület-, 
inkubátorház kialakítása); 

2. A vállalkozási övezet fejlesztési programjának kidolgozása, beleértve a programban 
szereplő beruházások megvalósíthatósági tanulmányainak, üzleti terveinek, 
engedélyeztetési dokumentumainak, támogatási pályázatainak elkészítését és 
mindezek forrásigényét megalapozó pénzügyi terveit; 

3. A vállalkozási övezet területén a termelő infrastruktúra fejlesztése; 
4. A vállalkozói övezet tőkevonzó képességének javítása érdekében vállalkozók, 

vállalkozások munkahelyteremtő és munkahelymegőrző beruházásai. 
 Az összes beadott (54 db) pályázatból öt készült a Záhony és Térsége Vállalkozási 
Övezet keretében. A 2. kategóriában kettő, a 3. kategóriában egy, a 4. kategóriában szintén 
kettő készült.(4. táblázat) 
 A pályázatban összesen 947 millió forintot osztottak szét, így több mint 1,5 milliárd 
forintnyi beruházást valósítva meg ezzel. Az állam átlagosan tehát 60 százalékos részt vállalt 
a beruházásokból. A hozzájárulás értékének szórása igen nagy, mint azt a fenti táblázat is 
mutatja. (26 és 90 százalék közötti) Az adható összes támogatás 12,4 százalékát „hozta el” a 
ZVÖ.  
 
Az ukrán oldal 
 Az ukrán adatok megbízhatósága és elérhetősége még nem teljesen „befektető-konform” 
(például a megyei adatok csak ukrán nyelven olvashatók), de „iránymutatónak” 
mindenképpen jól használhatóak. Azonban meg kell jegyezni, hogy a legfrissebb ukrajnai, 
illetve kárpátaljai adatok hamarabb felkerülnek a Világhálóra, mint magyarországi 
„testvéreik”. 
 A következőkben nézzük meg, melyek a legnagyobb cégek, vállalatok, amelyek az 
övezetbe települtek és milyen hatásfokot értek el a beruházások terén. 2004. tavaszán harminc 
vállalkozás van jelen az övezetben.  
 A KKGÖ cégei közül a legelső (a magyar-ukrán határ melletti, Csapra) betelepülő az 
Eurocar Kft. volt. A beruházás három hektáron kezdődött meg, de negyven hektárnyi terület 
van kijelölve. (Ezen később fióktelepeket akarnak létesíteni, amelyeken huzalokat, váltókat,  

                                                 
25 Forrás: Bajor Tibor – a MeH politikai főtanácsadója [Magyarország EU csatlakozásának hatásai, új 
lehetőségek a magyar-ukrán gazdasági kapcsolatokban című, az ITDH által – ukrán kormányzati tisztviselőknek 
és üzletembereknek – szervezett konferencia. (2004. március 11., Budapest)] 
26 Forrás: Kárpátinfo, 2004. április 4. – [www.magyarorszag.hu oldalról átvett hír] 
(www.karpatinfo.org.ua/modules.php?name=News&file=print&sid=9093)   
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3. táblázat A ZVÖ támogatásban részesített pályázatai 2003-ban 

KEDVEZ-
MÉNYE-
ZETT 

KEDVEZMÉ-
NYEZETT 
SZÉKHELYE 

PÁLYÁZAT 
TÁRGYA 

BERUHÁZÁS 
ÖSSZKÖLTSÉGE 
(ezer Ft) 

MEGÍTÉLT 
TÁMOGATÁS 
(ezer Ft) 

2. KATEGÓRIA 

Záhony és 
térsége 
Fejlesztési 
Kft. 

Záhony 

A Transzkontinentális 
Logisztikai Hungary 
Rt. létrehozandó 
raktárbázisának 
megvalósíthatósági 
tanulmánya I. rész 

24 905 9 962 

Záhony és 
térsége 
Fejlesztési 
Kft. 

Záhony 

A Transzkontinentális 
Logisztikai Hungary 
Rt. létrehozandó 
raktárbázisának 
megvalósíthatósági 
tanulmánya II. rész 

24 978 9 991 

3. KATEGÓRIA 
Vásárosna-
mény Város 
Önkor-
mányzata 

Vásárosnamény 
Iparterület ivóvíz és 
szennyvízhálózatának 
kiépítése 

47 000 42 300 

4. KATEGÓRIA 
VÁRDA-
DRINK 
Szeszipari 
Rt. 

Kisvárda 
Termelő 
infrastruktúra 
fejlesztése 

80 600 40 000 

Szilágyi 
Mihály Záhony 

„Szilágyi-csemege” 
üzletház 
rekonstrukciója 

57 500 15 000 

ÖSSZESEN 234 983 117 253
Forrás: www.nfh.hu alapján szerk. B.D. 

alkatrészeket gyártanak.) A projekt első részében 15 millió USD értékben fektetett be, a teljes 
beruházás összértéke megközelítőleg 200-245 millió USD. Az Eurocar 2001-ben kezdte meg 
a termelést, a Volkswagen cseh leányvállalataként, Octavia és Fabia típusokat gyártva, 5-7 
ezres szériával. 2002. márciusától azonban elkezdték bővíteni a kapacitásokat, ami 45 ezer 
személygépkocsi összeszerelést jelenti majd évenként. 2003-ra 15 ezer autó összeszerelését 
tervezték. A bővítéssel a termékskála is bővült Volkswagen típusú személygépkocsikkal 
(Passat, Bora, Golf, Polo), de az Audival is folynak tárgyalások. Az új beruházással 
Tiszasalamonban teremtődnek új munkahelyek. Jelenleg 150 embernek tudnak munkát adni, 
de a bővítés után – a tervek szerint – 6500-ra bővül a munkahelyek száma, ami a beszállítások 
kapcsán Ukrajna más megyéiben is mintegy 35 ezer új munkahelyet jelent. A munkások havi 
átlagkeresete 700-750 hrivnya között van, ami az egyik legmagasabb kereset a régióban, 
főleg, ha azt vesszük alapul, hogy az ukrán minimálbér 237 hrivnya. 
 A következő „nagy reménység” a 2002. őszén alapított Yazaki Ukrajna Kft., amely 
személygépkocsikhoz gyárt villamos huzalokat. A projekt tervezett értéke 32 millió USD és 
2200 munkahely. A termelés Ungvár mellett már folyik, Opel és Jaguár márkájú 
gépkocsikhoz gyártanak biztonsági öveket, egyelőre 100 dolgozó foglalkoztatásával. A 
beruházás eddigi értéke 10 millió USD körül mozog. A gyártott termékek többségét 
exportálják. 
 2003-ban 15 millió USD lengyel tőkével kezdett épülni a gépkocsi üléshuzatokat varró 
Groclin-Kárpáti Kft. 4,5 hektáron. A tervezett munkahelyek száma kétezer körül van. 
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Kiemelhető az Autoport-Csap húsz hektáron elterülő „expo-szerű” üzemcsarnoka is. 
 A Flextronics is képviselteti magát Ukrajnában, Munkácson kezdte meg a munkálatokat 
17 hektár területen mintegy 25 millió USD értékben. Az üzemek bővítését egy osztrák cég 
végzi. A cég már korábban is jelen volt, most a termékskálát szeretné bővíteni. Kodak 
márkájú digitális fényképezőgépek, nyomtatók gyártását indítja be. Előreláthatólag 7 ezer 
embernek biztosítanak átlagban havi 550 hrivnya fizetést. 
 Érdekes színfoltja az övezetnek az Immun Farm nevű cég tevékenysége. Bár, még a 
tervezés szakaszában vannak, de már kijelöltek két hektárnyi területet gyógynövény-
termesztés céljából. A vállalkozás célja elsősorban gyógyhatású készítmények, gyógyszerek 
alapanyagául szolgáló vadnövények termesztése. 
 A KKGÖ cégei, az övezet fennállása óta, 31,1 millió hrivnya adót fizettek (2003. júniusi 
adatok) az egyes költségvetésekbe. Ebből 2003. év első öt hónapjában 19,6 millió hrivnya 
folyt be, ami rekordértékű. Az övezeti befektetések eddig 2638 új munkahelyet teremtettek és 
202 régit megőriztek. 2003. év első öt hónapjában 287 új munkahely jött létre. Az átlagfizetés 
az övezeti vállalatoknál 585 hrivnya volt.  
A legfrissebb adatok szerint 2003 egészében az övezeti vállalatok 40 millió hrivnya adót 
fizettek a megye költségvetésébe. Az összes befektetés értéke 52,8 millió USD volt tavaly. A 
külkereskedelmi forgalom 57 százalékkal nőtt elérve a 900 millió USD-t.27 
 A közelmúltban újabb cégek „jelentkeztek” (pl. Leoni, Jabil), amelyeket 
Magyarországról már ismerünk, mint egykori vámszabadterületi vállalkozásokat. 
A KKGÖ kiadványa szerint az elmúlt néhány évben 145,9 millió USD külföldi működő tőke 
(FDI) áramlott Kárpátaljára, 440 cég keretében, 34 országból. A tényleges befektetések 78 
százaléka irányult az iparba, 10,7 százalék a nagy- és kiskereskedelembe, 4 százalék a 
szállításba, 2,8 százalék turizmusfejlesztésre (szállodák, éttermek) és 2,3 százalék a 
mezőgazdaságba. A legnagyobb befektetők a következő országokból érkeztek: Amerikai 
Egyesült Államok (22,4%), Magyarország (16,2%), Ausztria (15,5%), Németország (11,1%) 
és Szlovákia (6%). 
 Korábban már tettem említést arról, hogy 2003. januárjában visszaélések történtek 
Ukrajna tizenegy különleges gazdasági övezetének egyikében, és felmerült az övezetek 
megszűntetésének gondolata. Azóta megváltozott ez az álláspont, illetve a hatályos övezeti 
törvényekben kívánnak módosításokat tenni.  
A módosítások elsősorban a területi hatályra vonatkoznának, miszerint egyenletesebben 
akarják „elosztani” az övezeteket a megyében. Már nincs megfelelő számú szakképzett 
munkaerő, például Csap környékén, amely a majdani igényeket ki tudná elégíteni. 
Kezdeményezték a csapi terület csökkentését, illetve további 372,5 hektárral (43 ipari 
komplexummal és 44 nem mezőgazdasági rendeltetésű földrészleggel) való bővítést, többek 
között a magyarlakta térségekben. Tulajdonképpen azt szeretnék, hogy a megye szinte minden 
járásában legyen övezet. 
 Főleg a volt katonai objektumokat jelölték ki (Kígyós, Gut, Bótrágy környékén), illetve 
Déda mellett egy 50 és 10 hektáros, nem mezőgazdasági rendeltetésű területet. 
 Prioritást élveznek azok a területek, amelyeken repülőtér található, mert a raktározást és a 
logisztikában rejlő lehetőségeket jobban ki szeretnék használni. Munkácson kialakulóban van 
egy repülőtér, a debreceni példát véve alapul. 
 A „TPD” és a KKGÖ befektetés-ösztönzési „rendszerén” kívül létezik egy harmadik 
kategória is. Kialakulóban van egy ún. IPEC Business Inkubátor, amely 10 ezer m2-en teljes 
infrastruktúrát kínál a vállalkozni kívánóknak. A tervek szerint Csapnál kezdik építeni. A 
legnagyobb probléma, hogy 2000 m3 víz kell, amit a Latorcából és a Tiszából ki tudnak ugyan 
nyerni, azonban a víz tisztításának problémája még megoldásra vár. 
                                                 
27 Forrás: Kárpátinfo, 2004. április 1. 
(www.karpatinfo.org.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=9016) 
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