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Tisztelt Befektetők!
Azon dolgozunk, hogy Szeged mint európai régióközpont és mint
színvonalas lakóhely vonzza a vállalkozásokat. Az a célunk, hogy
településünk széles nemzetközi kapcsolataira építve, európai
szellemiségű nagyváros legyen. A hozzánk érkező cégeket toleráns és nyitott közösség várja.
Szeged elhelyezkedése kereskedelmi szempontból nagyon előnyös. A regionális központi szerepkör kiteljesítéséhez az infrastruktúra folyamatos fejlesztésével és egy jól átgondolt gazdaságfejlesztési program mentén igyekszünk elnyerni a befektetők
bizalmát.
DR. BOTKA LÁSZLÓ
polgármester

Városunk az autópályák révén bekapcsolódott Európa vérkeringésébe. A nyugati elkerülő út mentén zöld- és barnamezős beruházási lehetőségekkel, ipari parkokkal várjuk az új vállalkozókat.
Szeged az oktatás és a tudomány városa. A Szegedi Tudományegyetem az ország egyik legjobb, nemzetközileg is elismert felsőoktatási intézménye. Az egyetem több mint kétezer polgára a
városban működő tudományos intézetek és cégek szakembereivel együtt komoly kutatás-fejlesztési és innovációs sikereket ér
el. Közel ötezer fiatal szerez jól hasznosítható diplomát nálunk
évente.
Szeged elismert tudásközpont, és mindez döntően a legkorszerűbb tudományágakban: a biotechnológiában és a szoftveriparban testesül meg. Az ELI lézerközpont melletti tudományos ipari parkba (Science Park Szeged) várjuk a kutatás-fejlesztéshez
köthető startup vállalkozásokat és sikeres cégeket. Szegedet választotta korábban az amerikai szoftverfejlesztő EPAM Systems,
a BP vagy az iGO Navigációról ismert NNG Kft. is. Mindannyian
folyamatosan bővítik az itteni kapacitásaikat.
Szeged az egyik legélhetőbb magyar város. Modern közlekedési
hálózat szövi át a települést, népszerű fesztiváljainak is köszönhetően pedig évek óta a régió kulturális és turisztikai központja.
Az alapok rendelkezésre állnak, a fejlődés lépései biztosítottak.
A befektetők gyümölcsöző együttműködést alakíthatnak ki a helyi gazdaság és társadalom szereplőivel.
Sok sikert kívánok Önöknek városunkban!
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SZEGED

SZEGED ÉS VONZÁSKÖRZETE
A város és a 4 környező járás:
a hódmezővásárhelyi, a kisteleki,
a makói, a mórahalmi, valamint
Szabadka község.
Kiterjedése: 4 117 km2
Lakossága: 452 050 fő

SZEGED AZ INNOVÁCIÓ,
VALAMINT A NÖVEKEDÉS ÉS
A FOGLALKOZTATÁS KIEMELKEDŐ VÁROSA NEM CSUPÁN
MAGYARORSZÁGON, HANEM
EURÓPAI SZÍNTÉREN IS.

SZEGED –
AZ INTELLIGENS VÁROS
SZEGED ÉS TÁGABB VONZÁSKÖRZETE A KELETI ORSZÁGRÉSZ LEGINNOVATÍVABB, A BEFEKTETŐK BERUHÁZÁSI SZÁNDÉKÁNAK FOGADÁSÁRA
LEGFELKÉSZÜLTEBB RÉGIÓJA.

Forrás: Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA)
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A TÉRSÉG GAZDASÁGI, VERSENYKÉPESSÉGI MUTATÓI KÖZÜL A KUTATÁS-FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS
ADATOK KIEMELKEDŐEN JÓK.
Szeged térsége a régiók sorrendjében
közvetlenül a központi (Budapest és környéke) mögött helyezkedik el.

A város a térség gazdasági, oktatási és
igazgatási központja. Az itt található négy
járás (a hódmezővásárhelyi, a kisteleki, a
makói, a mórahalmi), valamint Szabadka
község alig félórás utazási távolságban
van Szegedtől, összlakosságuk több mint
450 000 fő, mely komoly munkaerőpiacot
jelent. Ezekből a városokból jelentős bejárással lehet számolni: oktatási és munkacéllal az ország minden részéből mintegy 31 000 fő választja Szegedet.

A SZERB-ROMÁN-MAGYAR HÁRMAS
HATÁR KÖZELÉBEN FEKVŐ, AZ
EURÓPAI UNIÓ EGYIK DÉL-KELETI
„KAPUJÁNAK” SZÁMÍTÓ MEGYESZÉKHELYET JÓ MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE, FEJLETT INFRASTRUKTÚRÁJA,
SZOLGÁLTATÓSZEKTORA, MAGAS
SZÍNVONALÚ OKTATÁSA ÉS JÓL
KÉPZETT, NYELVTUDÁSSAL RENDELKEZŐ MUNKAEREJE VONZÓ CÉLPONTTÁ TESZI A TUDÁSINTENZÍV
ÁGAZATOK BEFEKTETŐI SZÁMÁRA.
A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió egyik
központjaként a térség összességében 4
millió 400 ezres népessége jelentősen kiterjeszti Szeged hatókörét.

EURÓPA-DÍJAS VÁROS

Szeged különlegesen kedvező urbanizált
környezetet biztosít lakói és az idelátogatók számára:
» fejlett városi szolgáltatásai,
» kedvező lakókörnyezete,
» kiváló oktatása,
» színes kulturális élete,
» nyitott szellemű társadalmi közege és
biztonsága révén.
A Szegedi Tudományegyetem közreműködésével készült felmérés kimutatta,
hogy az itt lakók 91%-ának hozzáállása
elfogadó a nagyobb külföldi cégek letelepedésével kapcsolatban. A mérési adatokból kitűnik, hogy a lakosság döntő
többsége toleráns, nem zavarja, ha külföldi vállalkozás teremt munkahelyeket
a megyeszékhelyen. (Forrás: Tárki/SZTE)
A város fokozottan őrzi építészeti és természeti értékeit. 2003-ban Európa Nostra
Díjat kapott a belváros felújításáért, 2006ban az Európa Tanács a magyar települések közül elsőként Szegedet tüntette ki
európai szellemiségéért, 2009-ben pedig
az Európai Klímaszövetség díját érdemelte ki a környezetbarát fejlesztésekért.

SZEGEDI RÉGIÓ FŐBB ADATAI
Terület
Népesség

4 117 km2
452 050 fő

BIZTONSÁG

ÉGHAJLATA

a legbizonságosabb régiók
között van Magyarországon

szubmediterrán: a nyár forró és a
tél általában enyhe

A kultúra terén teljes intézményhálózattal, színházzal, egyedülálló nyári színházzal, kiállítótermekkel, zeneházzal, művészeti centrummal rendelkezik. Szeged és
vonzáskörzete olyan szellemi központ a
régióban, amelynek intézményrendszere
és tudományos bázisa nemzetközileg is
versenyképes.
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A VÁROS 8 KM-RE FEKSZIK A SZERB,
18 KM-RE A ROMÁN HATÁRTÓL.
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TÁVOLSÁGA NAGYOBB VÁROSOKTÓL

Forrás: Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA)

281 km2
168 048 fő

Terület
Népesség
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E régióközponton keresztül folyik Magyarország második legnagyobb folyója,
a Tisza, valamint itt található a Maros torkolata is.

SZEGED FŐBB ADATAI

Sz

SZEGED MAGYARORSZÁG
HARMADIK LEGNAGYOBB
VÁROSA, AZ ORSZÁG EGYIK
LEGFONTOSABB GAZDASÁGI, TUDOMÁNYOS ÉS
KULTURÁLIS KÖZPONTJA,
EURÓPA-DÍJAS VÁROS.
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SZLOVÁKIA

Bécs
Bratislava

M15

AUSZTRIA

Szeged két autópálya metszéspontjában fekszik: az M5-ös Budapesttel köti
össze, így a főváros, valamint a ferihegyi Liszt Ferenc repülőtér másfél óra
alatt elérhető - az M43-as autópálya a
romániai városokkal biztosít közvetlen összeköttetést.

UKR

M30

M2

M1

AUTÓPÁLYÁK

M5/E75 « Szeged - Budapest - FERIHEGY

20 perc

M43/E68 » Szeged - Nagylak* - ROMÁNIA
* nemzetközi személy- és áruforgalom számára
megnyitott határátkelőhely

M8

M44
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SZLOVÉNIA
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M60
Zágráb
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30 perc

M49

M35
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M10
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M86

M5/E75 » Szeged - Röszke* - SZERBIA

M3

M25

HORVÁTORSZÁG

M9
M6

M9

M43

Szeged
SZERBIA

ROMÁNIA

JELMAGYARÁZAT
meglévő
tervezett

VÍZI KÖZLEKEDÉS

IDEÁLIS FÖLDRAJZI FEKVÉSÉNEK KÖSZÖNHETŐEN
SZEGED KÖTI ÖSSZE A DÉLI
HATÁR MENTÉN FEKVŐ
ORSZÁGOKAT AZ EURÓPAI
UNIÓVAL.
A város országos és nemzetközi közlekedési folyosók tengelyében helyezkedik
el. Itt van a metszéspontjuk a Nyugatot a
Déllel, Berlint az Adriával és a Balkánnal,
s tovább a Közel-Kelettel, illetve Kis-Ázsiával összekötő közlekedési folyosóknak.

A Tisza a Duna leghosszabb mellékfolyójaként nemzetközi vízi összeköttetést
biztosít egészen a tengerig; e két folyó
áthalad Ukrajna, Szlovákia, Magyarország,
Szerbia és Románia területén. A szegedi
medencés kikötő egyike a hat országos
jelentőségű folyami állomásnak.

Az M5-ös autópálya közvetlen közelében
elhelyezkedő logisztikai központ bekapcsolja Szegedet Európa kereskedelmébe.
Kedvező fekvésének köszönhetően nemzetközi és országos szállítási csatornák
találkozási pontja. A határok közelsége
jelentős stratégiai és tranzitszerepet biztosít a városnak mind Magyarországon,
mind Európában.

VASÚTI KÖZLEKEDÉS
Szegedet közvetlen vasútvonal kapcsolja
össze Budapesttel, Békéscsabával, Mezőhegyessel.

TELEKOMMUNIKÁCIÓ
LÉGI KÖZLEKEDÉS
A város nyugati határán lévő nemzetközi repülőtéren egyaránt adottak a feltételek a
kereskedelmi, a magán- és a sportcélú repüléshez is. Tárolás, bérlés és üzemanyag-kiszolgálás mellett az 1 185 m hosszú és 30 m széles
aszfaltburkolatú kifutópálya kis és közepes
gépek fogadására és indítására alkalmas, ezáltal az intenzív sport- és kiképzőrepülésen
túl kedvelt célpontja az üzleti utaknak is.

A város távközlése fejlett, az IKT és
tudásintenzív iparágak működéséhez
szükséges szélessávú adatátviteli szolgáltatás rendelkezésre áll: három különálló
optikai gerinchálózat is elérhető. Két független szolgáltató nyújt teljes lefedettségű
optikai, 30-250 Mbit/s sebességű internethálózatot. A mobil kommunikáció feltételei
hiánytalanul megvannak, mindhárom magyarországi szolgáltató elérhető a megyeszékhelyen.

Forrás: Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA)

INFRASTRUKTÚRA
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SZEGED GAZDASÁGA

MEGHATÁROZÓ VÁLLALKOZÁSOK
SZEGEDEN NETTÓ ÁRBEVÉTEL ALAPJÁN
Tulajdon

SZEGED 2016

Vállalkozások száma

27 241

Jelenlegi meghatározó
hagyományos
IPARI ÁGAZATOK

Jelenlegi meghatározó
SZOLGÁLTATÁSI
SZEKTOROK

» Élelmiszeripar
» Feldolgozóipar
» Építőipar

» IKT és SSC
» Biotechnológia
» Egészségipar

Vállalat neve
NKM Áramszolgáltató Zrt.

Villamosenergia-kereskedelem

PICK SZEGED Zrt.

Sertéshús-készítmény gyártása

SOLE-MiZo Zrt.

Tejtermék gyártás

KÉSZ-Építő Zrt.

Épülettervezési, -kivitelezési projektek

NKM Áramhálózati Kft.

Villamosenergia-elosztás

Hansa Kontakt Kft.

Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes
nagykereskedelme

ContiTech Rubber Industrial Kft.

Gumitermékek gyártása

NKM Földgázelosztó Zrt.

Gázelosztás
Forrás: CSMKIK, 2016.

JÖVŐBELI CÉLZOTT
FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
FEJLESZTÉSI IRÁNYOK
» Környezetipart érintő és
zöld projektek előkészítése,
megvalósítása;
» Járműipari beszállítók
betelepülésének elősegítése;
» Fejlett élelmiszeriparra épülő
beruházások;

SZEGED INNOVÁCIÓS KÖZPONT: TÖBB NAGY NÖVEKEDÉSI POTENCIÁLLAL BÍRÓ
ÁGAZAT VAN JELEN (IKT,
ÉLETTUDOMÁNY, LÉZER),
AZ EZEKHEZ KAPCSOLÓDÓ
ALAP- ÉS ALKALMAZOTT
KUTATÁSOK SOKASÁGÁVAL.

» Inkubátorházak létesítése,
irodaházak építése.

A fejlett élelmiszeripar számos befektetési lehetőségre ad alapot, megcélozva
a hatékony, integrált termelési megoldásokat. A Bonafarm csoport tagjaként a
Pick Szeged Zrt. – mely magyar tulajdonú vállalkozás – világhírű, hungarikummá
nyilvánított terméke a PICK Téliszalámi. A
régió gazdáitól felvásárolt jó minőségű
hazai, továbbá import alapanyagokat feldolgozó és egyre bővülő vállalkozás meghatározó a város élelmiszeriparában.

Fő tevékenység

Szeged folyamatosan törekszik az átlátható működés megvalósítására. Ennek jegyében a város együttműködött a
Transparency International szervezettel a
cégeinek az átvilágításában.
Magasan kvalifikált munkaerő áll rendelkezésre, ez alakította ki a szolgáltatószektor szereplőinek lehetőségeit, melyekhez kapcsolódóan az utóbbi
években jellemzően a biotechnológia te-

rületén tevékenykedő, startup és spinoff cégek megjelenése is tapasztalható.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMMEL ÉS SZÁMOS KUTATÓINTÉZETTEL VALÓ ÖSSZEKÖTTETÉS RÉVÉN
KIEMELKEDŐ A VÁROS K+F POTENCIÁLJA, MELY A JÖVŐBELI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI IRÁNYOKAT IS
MEGHATÁROZZA.
Egyre nő az üzleti szolgáltató központok
(SSC-k) és bizonyos tudásintenzív iparágak jelentősége a város gazdaságában.
Ezek közül az információtechnológia (IT)
és az egészségipar fejlődött látványosan
az utóbbi években.

SZEGED REMEK INFRASTRUKTÚRÁVAL RENDELKEZIK, SZÉLESKÖRŰEN ÉS MAGASAN KÉPZETT, TÖBB
NYELVEN BESZÉLŐ MUNKAERŐ
ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS A VÁROS
ELHELYEZKEDÉSE IS KITŰNŐ.
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SZEGED, A TUDOMÁNY VÁROSA

A 25 év feletti népesség 23%-a felsőfokú végzettségű — a megyei jogú városok
tekintetében nálunk a legmagasabb az
egyetemi és főiskolai diplomások aránya,
így Szeged kiválóan alkalmas oktatási és
K+F+I célok megvalósítására.

Egy város,
ahol építhet
a tudásra

A Szegedi Tudományegyetemen folyó magas szintű oktató- és tudományos kutatómunka alapját az intézményekben tevékenykedő közel 2 000 fő oktató képezi,
akik közül 128-an a Magyar Tudományos
Akadémia tagjai. A Szegedi Tudományegyetem a kutatott témákat (társadalom-, természet- és orvostudományok)
és a publikációk számát, valamint a K+F
ráfordításokat tekintve első a vidéki
egyetemek között.

SZEGED BUDAPEST UTÁN
AZ ORSZÁGBAN A MÁSODIK
LEGNAGYOBB OKTATÁSI,
KUTATÁSI KÖZPONT.
A város oktatási és kutatási bázisa kiemelkedő, a regionális szerepkör az innovációés technológiatranszfer tekintetében különösen jelentős. Az itt tanulók közel 21
ezres száma felér egy közepes magyar város népességével, a pedagógusoké pedig
egy községével. Országos viszonylatban itt
a legmagasabb a lakosságszámhoz viszonyított kutatói és kutatóhelyi létszám – az
ország kutatóhelyeinek 11%-a található
Csongrád megyében (2016, KSH) –, és folyamatosan növekvő tendenciát mutat.

EGYETEMÜNK A LEGISMERTEBB
FELSŐOKTATÁSI RANGSOROKBAN
RENDRE A VILÁG LEGJOBBJAI KÖZÖTT
SZEREPEL. A QS-NEK A KELET-EURÓPAI ÉS KÖZÉP-ÁZSIAI RÉGIÓT VIZSGÁLÓ LISTÁJÁN A 27., A VILÁG ZÖLD
EGYETEMEINEK RANGSORÁBAN A
88., AZ ORSZÁGBAN AZ ELSŐ.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

21 000

alapképzési
szak

hallgató

44

142

12

szakirányú
továbbképzés

mesterszak

KAR

19

felsőoktatási
szakképzés

KÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYTERÜLETEK
A SZEGEDI EGYETEMEN

90

közel

135

osztatlan
képzés

Képzési területek: agrárszak, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, jog, műszaki pályák, művészet,
művészetközvetítés, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, sport-, társadalom- és természettudomány.
Tudományterületek: 19 doktori iskolában
lehet PhD-fokozatot szerezni a következő
tudományterületeken: bölcsészet, műszaki tudományok, orvoslás, társadalom-, illetve természettudományok.
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A KUTATÁS-FEJLESZTÉS FŐBB ADATAI
CSONGRÁD MEGYÉBEN

SZEGED: K+F+I
K+F ráfordítás (millió Ft)
Kutató-fejlesztő hely
Kutatók, fejlesztők
létszámának alakulása (fő)

2000

2007

2009

2011

2013

2014

2016

5.527

11.409

16.274

16.780

18.171

19.774

21.089

154

207

257

259

266

271

250

1.941

2.165

2.618

2.680

2.801

2.788

2.625

Forrás: KSH, 2016.

SZEGED AZ OKTATÁS ÉS
KUTATÁS FELLEGVÁRA.
Az országosan is elismert színvonalú szegedi felsőoktatás mögött magas szintű
kutatói háttér áll. A város tudományos
életét fémjelző biotechnológiai, információtechnológiai és anyagtudományi
kutatások mellett az egyetemen még további területeken közel 2 000 szakember
és oktató folytat nemzetközi szinten is
jelentős, hazai viszonylatban pedig meghatározó tevékenységet. Az SZTE szellemi
alkotásainak portfóliójában több mint 50
szabadalom és know-how található, melyek közül számosat már az üzleti életben
hasznosítanak licencszerződéseken és
spin-off vállalkozásokon keresztül (www.
inno.u-szeged.hu).

A SZEGEDI
TUDOMÁNYEGYETEM
KIEMELT KUTATÁSI
TERÜLETEI
PREKLINIKAI
FARMAKOLÓGIA
NANOTECHNOLÓGIA ÉS
ANYAGTUDOMÁNY
LÉZERFIZIKA
BIOTECHNOLÓGIA ÉS
KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA

A doktori iskolák
száma

19

A doktori képzési
programok száma

110

A doktori iskolák
témakiírásainak száma
(2017. június)

1 400

INNOVATÍV
TÁRSADALOMTUDOMÁNY
NEUROBIOLÓGIA
KLINIKAI
FARMAKOLÓGIA
GENETIKA

SZOFTVERFEJLESZTÉS

IMMUNOLÓGIA

A városban öt nemzetközi hírű intézet
található az ELI-ALPS Kutatóközponttal
együtt. A Magyar Tudományos Akadémia
Szegedi Biológiai Kutatóközpontja elsősorban alapkutatásokat végez, többek
között a globális érdeklődés középpontjában álló genetikaiakat. A Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. a dél-alföldi
növénynemesítés központja, eredményeit
világszinten jegyzik. A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Biotechnológiai Kutatási Intézet feladata a gyakorlati
hasznosítás elősegítése. A Molekuláris
Medicina Kiválósági Központ (HCEMMMOLMEDEX) kutatási kiválósági központ
az SZTE és más egyetemek összefogásával
valósul meg 15,6 milliárd forintból.
Az egyetem 4 karán 16, az MTA által támogatott kutatócsoport, valamint 2011 óta 7
MTA Lendület-kutatócsoport tevékenykedik, több pedig ERC-támogatást nyert.

Immár legendává vált
Szent-Györgyi Albert,
aki 1937-ben a szegedi
kutatásai eredményeként
kapott Nobel-díjat. Alakja
a magyarság számára
a természettudomány
jelképe lett.
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OKTATÁS

A Szegedi Szakképzési Centrum iskoláiban 2018-ban közel 9 000 főt tanítanak –
35 oktatott ágazattal és 245 szakmával –,
kiemelkedő szerepet töltve be a speciális
vállalati igények kielégítésében. A tanulókat az iskolai tanműhelyben megtartott
tanórák mellett cégekhez is kihelyezik
gyakorlatra, hogy ott valós munkakörülmények között készítsék fel őket leendő
szakmájukra.

2. legjobb oktatási mutatók Magyarországon.

A Szegedi Tudományegyetemen évente közel 5 000 magasan képzett,
nyelveket beszélő fiatal szerez a munkaerőpiacon jól hasznosítható diplomát. A frissen végzettek több mint háromnegyede három hónapon belül
elhelyezkedik, egy éven belül pedig csaknem 90 százalékuk munkát talál.

legmagasabb az angolul
beszélők száma Magyarországon
(a lakosság 26%-a)

2.
13%-a
a lakosságnak
egyetemi hallgató

Minden 4.

ember rendelkezik főiskolai
vagy egyetemi diplomával
(a lakosság 23%-a)

A centrum kiemelkedő pedagógiai innovációja a 2016-ban elindult „Szakmák Éjszakája” országos rendezvény, amelyet
a pályaorientáció és iskolamarketing témakörben szerveznek meg. Kialakították
a „Szakmaverzum” brandet, melynek keretében egy a pályaválasztást segítő éves
magazin is megjelenik.
Az SZTE 12 karán és a Tanárképző Központban az élethosszig tartó tanulás jegyében
sok száz alap-, mester-, egységes osztatlan
és doktori képzéssel, felsőoktatási szakképzéssel, felnőtt- és szakirányú továbbképzési programmal várja a hallgatókat, a
tanulni vágyókat.
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2017-BEN VÉGZETT
4.833 HALLGATÓ MEGOSZLÁSA KÉPZÉSI TERÜLET SZERINT

BUDAPEST UTÁN SZEGED
AZ ORSZÁG 2. LEGNAGYOBB
OKTATÁSI, KUTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS KÖZPONTJA.
IGEN FEJLETT AZ ALAP- ÉS
A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI
RENDSZERE IS.
A városban nagyszámú kvalifikált munkaerő áll rendelkezésre. Iskolai végzettség
vonatkozásában országosan is kiemelkedő mutatókkal rendelkezünk.

Pedagógusképzés képzési terület
Természettudomány képzési terület
Orvos- és egészségtudomány képzési terület
Bölcsészettudomány képzési terület
Gazdaságtudományok képzési terület

Szegeden összesen 17 bölcsőde és 63 óvoda van, melyek könnyen elérhetőek a város bármely részéről. 33 általános iskola,
továbbá 15 gimnázium, 39 szakgimnázium
és szakközépiskola működik, melyek széles képzési palettával várják a tanulókat.

SZEGEDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
- A KÖZÉPISKOLÁTÓL A TANFOLYAMOKIG, AZAZ AZ ÉLETHOSSZIG
TARTÓ TANULÁS SZOLGÁLATÁBAN.

Jogi képzési terület
Informatika képzési terület
Társadalomtudomány képzési terület
Agrár képzési terület
Műszaki képzési terület
Sporttudomány képzési terület
Művészetközvetítés képzési terület
Művészet képzési terület
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Attoszekundumos fényforrások
fejlesztése és parametrizálása
Egyedi lézerrel meghajtott forrásainak köszönhetően az ELI-ALPS olyan
attoszekundumos nyalábokat hoz létre
az XUV és a röntgen spektrális tartományában, amelyek máshol nem állnak rendelkezésre. Az extrém impulzusok előállítása, mérése és karakterizálása azonban
jelenleg nem bevett eljárás, így mindez új
technológiák, optikai eszközök és mérési
eljárások kifejlesztését teszi szükségessé.

ELI-ALPS Kutatóintézet

1.

Alkalmazások a biológiai
képalkotás területén
A
nanométeres
mérettartományban
(10-9 m) készíthető nagy felbontású felvételek elengedhetetlenek a biológiai anyagokban fennálló szerkezet-funkció kapcsolatok megértéséhez.

2.

Alkalmazások az
orvostudomány területén
A másodlagos forrásoknak köszönhetően
elérhető nagyenergiájú ionsugarak áttörést hozhatnak a radiobiológiai kutatásokban, nagyban hozzájárulhatnak a tumoros megbetegedések terápiájához.

3.

Az Európai Unió döntése alapján 2013ban megkezdődött Szegeden az Extreme
Light Infrastructure Attosecond Light
Pulse Source, vagyis az ELI-ALPS Kutatóközpont beruházásának megvalósítása.
Az ELI lézerinfrastruktúrája olyan kutatási
eszköztárat teremt a nemzetközi felhasználók számára, amely páratlan nemcsak a
régióban, de a világban is, biztosítva ezzel
az ország innovációs versenyképességét.
Partnerhálózatával és az együttműködő
felsőoktatási intézményekkel karöltve járul hozzá Magyarország munkaerőpiacának és tudásalapú társadalmának megerősítéséhez.

Kutatások az energia és kémia
területén – a napelemektől
a mesterséges fotoszintézisig
Az ELI-ALPS a kémiai változások, a reakció-útvonalak, a molekuláris és atomi
szintű kinetika időfelbontásos, valós idejű képalkotási eszközeként a következő
generációs napelemek, akkumulátorok és
akár gyógyszerek anyagaiban lezajló elemi folyamatok vizsgálati helyszíne lesz.
Ezek az időalapú fejlemények csak atomi
szinten figyelhetők meg.

4.

A 240 millió euró tervezett költségvetésű ELI-ALPS beruházás elsődleges célja,
hogy egy olyan egyedülálló, optikai lézereken alapuló intézetet hozzon létre,
amely alap- és ipari kutatások számára
a lehető legnagyobb ismétlési frekvenciával biztosít a lehető legrövidebb, akár
attoszekundumos (10-18 s) időtartamú
fényimpulzusokat a terahertzestől a röntgensugárzásig terjedően széles spektrális
tartományban.

A HÁROM LÉZERES KUTATÓKÖZPONT ÉPÍTÉSÉVEL
MAGYARORSZÁG, A CSEH
KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA
EGYIDEJŰLEG, ÖSSZEHANGOLT
STRATÉGIÁVAL VALÓSÍTJA MEG
AZ ELI-PROJEKTET.

Nagy, illetve csúcsteljesítményű
fotonika
Az ELI-ALPS megfelelő laboratóriumi körülményeket biztosít a nagy csúcsteljesítményű, rövid impulzusú lézeres rendszerek kifejlesztéséhez.

5.
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ÉLETTUDOMÁNYOK

A városban a befektetők világszínvonalú
K+F-et, számtalan biotechnológiai kis- és
középvállalkozást és képzett munkaerőt
találnak.

Szeged
tudásalapú
gazdaságfejlesztéséhez
az eszközök
rendelkezésre állnak

Az SZTE kiemelt együttműködő
partnerei e területeken:
- Richter Gedeon Nyrt.,
- Egis Gyógyszergyár Zrt.,
- Enterprise Communications
Magyarország Kft.,
- SOLVO Biotechnológiai Zrt.

A KELET-EURÓPAI RÉGIÓBAN A LEGTÖBB BIOTECHNOLÓGIAI CÉG MAGYARORSZÁGON TALÁLHATÓ, EZEK
KÖZÖTT IS KÜLÖNÖSEN
ERŐS A VÁLLALATOK
SZEGEDI KONCENTRÁCIÓJA.

A VÁROS IDEÁLIS HELYSZÍN AZON
GYÓGYSZERIPARI ÉS BIOTECHNOLÓGIAI CÉGEK SZÁMÁRA, AMELYEK
AZ EGYETEM KUTATÁS-FEJLESZTÉSI
BÁZISÁRA IS ALAPOZVA JELENTŐS
PIACI TEVÉKENYSÉGET KÍVÁNNAK
FOLYTATNI AKÁR A TÉRSÉGBEN,
AKÁR EGÉSZ EURÓPÁBAN.

SZEGEDEN TALÁLHATÓ AZ ORSZÁG
LEGJELENTŐSEBB MAGYAR BIOTECHNOLÓGIAI VÁLLALATA, A
SOLVO BIOTECHNOLÓGIAI ZRT.,
MELY VILÁGELSŐ A GYÓGYSZERHATÓANYAGOK TRANSZPORTER
KÖLCSÖNHATÁSAINAK VIZSGÁLATÁBAN, ÉS 2005-BEN A MAGYAR
INNOVÁCIÓS NAGYDÍJAT IS ELNYERTE. A SOLVO SZEGEDEN KEZDTE
TEVÉKENYSÉGÉT 1999-BEN, DE MA
MÁR EURÓPÁN KÍVÜL AZ EGYESÜLT
ÁLLAMOKBAN IS JELEN VAN.
Szegeden valósult meg az Európai Unió
nagyberuházásaként az ELI-ALPS Kutatóközpont, amely a tudományos és ipari
alkalmazások területéről érkező felhasználók számára biztosít lézerforrásokat és
az általuk keltett másodlagos fény- és
részecskeimpulzusok egyedülálló kombinációját. Az ELI-ALPS szomszédságában
kialakítandó tudományos ipari parkba
(Science Park Szeged) várják a lézerközpont eredményeit hasznosító startup vállalkozásokat és azokat a már sikeres cégeket, melyeket a város inspiratív környezete
vonz ide. A Science Parkban működik majd
az EU tudományos nagyberuházásaként
létrejövő Magyar Molekuláris Medicina
Kiválósági Központ (HCEMM-MOLMEDEX),
amely a népbetegségnek számító szív- és
érrendszeri, a daganatos, illetve a gyulladásos kórtünetek diagnosztikájával foglalkozik. A kecskeméti egyetemmel közösen pedig egy járműipari kompetencia
központ is létrejöhet. Az első intézmények
2019-ben nyithatják meg kapuikat.
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SZTE TTIK INFORMATIKAI INTÉZET
KÉPZÉSEIN KIADOTT DIPLOMÁK SZÁMA

INFORMATIKAI SZEKTOR
2013

2014

2015

2016

2017

SZTE TTIK Informatikai Intézet képzései

BH.

VH.

BH.

VH.

BH.

VH.

BH.

VH.

BH.

VH.

Gazdaságinformatikus BSc

124

51

120

24

129

27

110

37

153

20

Mérnökinformatikus BSc

132

37

108

31

139

29

138

17

146

20

Programtervező informatikus BSc

211

101

240

46

285

43

336

35

381

39

Osztatlan informatikatanár

8

14

16

9

6

11

14

8

-

15

Gazdaságinformatikus MSc

10

7

5

4

7

8

8

1

3

6

Mérnökinformatikus MSc

13

-

11

-

10

10

8

4

11

7

Programtervező informatikus MSc

53

37

48

48

42

22

47

27

36

29

Info-bionika mérnöki BSc

-

-

-

-

16

-

18

-

13

12

BH.: Beiskolázott hallgatók; VH.: Végzett hallgatók

SZEGEDEN 538 OLYAN CÉG
VAN, AHOL A FŐ PROFIL AZ
INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÁGAZATHOZ TARTOZIK.
A szoftverfejlesztés kiemelten jelen
van Szegeden. A város a szoftveripari
K+F kapacitásai révén a világ élvonalában van a szoftverminőség biztosítása, a
mobil és beágyazott rendszerek és cloud
computing alkalmazása, a vállalati és
közigazgatási informatika, a mesterséges
intelligencia (bioinformatika), illetve a
„SMART” és Big Data alkalmazások (azon
belül is az orvosi jel- és képfeldolgozás)
területén. A cégek számára az utánpótlást
a Szegedi Tudományegyetem Informatikai
Intézetében folyó kitűnő képzés biztosítja.

FRITZ ZSOMBOR
NNG szegedi fejlesztési
központ vezetője

„A jól képzett szakemberek, a gyakorlatorientált informatikai képzés, a színvonalas egyetemi együttműködés
lehetősége, az elérhető infrastruktúra és a városra hagyományosan jellemző élénk tudományos élet tette igazán vonzóvá Szegedet az NNG számára, hogy megnyissa
második fejlesztői központját az országban.”

IT VÁLLALATOK, AMELYEK MÁR SZEGEDET VÁLASZTOTTÁK:

A CANON COMPANY

GYAKORLATORIENTÁLT MÉRNÖKKÉPZÉS
AZ INFORMATIKÁBAN
Az SZTE Informatikai Intézete több mint 40
IT céggel úgynevezett kooperatív programot futtat, melynek keretében a hallgatók gyakornokként heti 3-4 napot teljes
munkaidőben a cégeknél töltenek. A vállalatoknak emellett lehetőségük van az
általuk fontosnak tartott témakörökben
féléves kurzusokat indítani vagy azokat
ajánlani az intézet számára, egyetemi oktató vezetése mellett, saját szakembereikkel – így a képzés egyre inkább alkalmazkodik a piaci igényekhez. A Szegedi
Tudományegyetem Természettudományi
és Informatikai Kar (TTIK) Informatikai
Intézet tanszékcsoportjain évente összesen kb. 150 mérnöki diplomát adnak ki.
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS JELLEMZŐ
A SZEGEDI IKT IPARÁGBAN
A Szoftverfejlesztési Innovációs Pólus
Klaszter akkreditált, ezüst fokozatú
klaszter a szoftverfejlesztés területén,
a tagok működése egész Magyarországot
lefedi, székhelyük, telephelyük a DélAlföldön, Szegeden található. A klasztert
40-en alkotják, a többségük KKV, továbbá három egyetem (SZTE, PTE, Debreceni
Egyetem) és egy kamara (a Bács-Kiskun
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) is
részt vesz a munkában.
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ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK – SSC SZEGED

”Köszönhetően a gazdag felhozatalnak mind a friss diplomások, mind a szakemberek
tekintetében, Szeged az éllovasok között szerepelt az új irodánk lehetséges helyszínének
kiválasztásánál. Ottani irodánk
mára több mint 300 tehetséges és szenvedélyes
dolgozóval, teljes gőzzel üzemel. Tapasztalataink
nem is lehetnének jobbak azzal kapcsolatban, hogy
milyen Szegedről is üzemeltetni a központunk.”
Knezevics Viktor, országvezető, BP Magyarország

SSC SZEGED PROGRAM NÉVEN SZÉLES KÖRŰ ÖSSZEFOGÁS JÖTT LÉTRE
ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY FELKERÜLJÜNK AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ
KÖZPONTOK HAZAI TÉRKÉPÉRE.
Szeged Megyei Jogú Város vezetése, az
SZTE Gazdaságtudományi és Bölcsészettudományi Kara, valamint a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. hívta életre
az SSC Szeged programot, melynek célja,
hogy magas hozzáadott értékű munkahelyek létrejöttét segítse elő a szolgáltató
központokra jellemző nemzetközi munkakörnyezetben – az átlagnál magasabb
béreket és jobb előremeneteli lehetőségeket kínálva az itt tanuló fiataloknak.
A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara 2016 őszétől SSC Basics
kurzust indított hazánk egyik vezető
könyvvizsgáló és tanácsadó vállalatának, a BDO Magyarországnak a közreműködésével. A képzésen a hazai SSC-k
vezető szakemberei olyan témákban
oszthatják meg tapasztalatukat, tudásukat a szegedi hallgatókkal, amelyekben a
hazai felsőoktatás még hiányt szenved.

SZEGED KIVÁLÓ ADOTTSÁGOKKAL RENDELKEZIK A
LETELEPEDNI SZÁNDÉKOZÓ
ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ
KÖZPONTOK SZÁMÁRA.
Magyarország az SSC-k kedvelt helyszíne,
mivel remek infrastruktúra épült ki, széleskörűen és magasan képzett, több nyelven beszélő munkaerő áll rendelkezésre.
Szegedet is egyre több SSC választja letelepedése, illetve a bővülése új helyszínéül.

AZ IDE TELEPÜLT NEMZETKÖZI
SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK
GLOBÁLISAN IS VERSENYKÉPES
TUDÁSÚ FIATALOKAT TALÁLNAK:
...mert a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és hazai összehasonlításban is kiválóan szerepel. A
Quacquarelli Symonds (QS) legfrissebb,
2017/2018-as felsőoktatási világrangsorában a magyar intézmények közül az SZTE
érte el a legjobb eredményt (a 470. helyre sorolták), megelőzve ezzel az ELTE-t,
a Debreceni Egyetemet és a Budapesti
Corvinus Egyetemet.
1.

Szignifikánsan megnövekedett az SSC-k
érdeklődése Szeged iránt – köszönhetően a nagyszámú képzett, idegen nyelveket
beszélő munkavállalónak.
...mert a Szegedi Tudományegyetemen magas szintű az idegennyelvi
képzés. Van anglisztikai, amerikanisztikai, germanisztikai, romanisztikai (francia, olasz, spanyol) és szlavisztikai (cseh,
bolgár, orosz, szerb, szerb nemzetiségi,
ukrán) intézet, emellett elismert a fordítóés tolmácsképző központ is.
2.

…mert az utánpótlás folyamatos:
az egyetemen évente közel 5 000
friss diplomás végez, akik között nagy
számban vannak komoly idegennyelv-tudással rendelkező bölcsész- és gazdasági
végzettségűek is.
3.

Egy 2015. áprilisi felmérés szerint a szegedi felsőfokú végzettségű válaszadók 95%a dolgozna szívesen szegedi szolgáltató
központban.
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A SCIENCE PARK 85 HEKTÁROS TERÜLETÉRE A JÁRMŰIPAR BESZÁLLÍTÓI
IS BETELEPÜLHETNEK, LÉTREHOZVA
EZZEL EGY AUTÓIPARI KÖZPONTOT.

JÁRMŰIPAR
Járműipari kompetencia központot alakít ki a Szegedi Tudományegyetem az
autóipari vizsgálatokhoz kötődő infrastruktúrája, valamint szakmai kompetenciái koncentrálásával, a kecskeméti egyetemmel közösen. A tudományos ipari park, azaz Science Park Szeged területére tervezett laboratórium-együttes
központi elemét egy a hibrid és elektromos meghajtású járművek tesztelésére
egyaránt alkalmas egytengelyesgépjármű-vizsgáló berendezés képezi.

A Szegedi Szakképzési Centrum 2015. július 1-jével alakult meg, és azóta 11 szakképző intézménnyel és 14 telephellyel – Szegeden és Mórahalmon – végez középfokú,
valamint felnőttoktatást és képzést, szervez tréningeket, tanfolyamokat.
VÁRHATÓ KIBOCSÁTÁS – SZEGEDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Autóelektronikai műszerész
Autószerelő

SZEGED AKTÍVAN RÉSZT
KÍVÁN VENNI AZ IPARBAN
ZAJLÓ FEJLŐDÉSI FOLYAMATOKBAN, az új trendekben, melyek az információs technológia és
az automatizálás egyre
szorosabb összefonódását hozzák.
Több hazai középvállalkozás is képviselteti magát a városban: az Elcometal Kft., a
GLB Alkatrészgyártó és Szerelőipari Kereskedelmi Kft., valamint a Szegedi Vas- és
Fémöntöde Kft.

„Szegedi
központtal
a dél-alföldi régiót az
teszi igazán vonzóvá, hogy az országos
átlagnál
magasabb
számban áll rendelkezésre mind a felsőfokú
műszaki végzettségű, mind a szakképzett
és a szakmunkás munkaerő. Az alapvető feltételek a szegedi régióban adottak:
tapasztalt menedzsmenttel, az európai
uniós finanszírozási lehetőségekkel egybekötve mindenképpen van jövője az autóiparnak a szegedi régióban.” dr. Horváth
Czakó Zsolt, Elcometal Kft., ügyvezető

Autótechnikus
Automatikai technikus
CAD-CAM informatikus
CNC gépkezelő
Gépgyártástechnológiai technikus
Hegesztő
Karosszérialakatos
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VÁRHATÓ KIBOCSÁTÁS – SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Programtervező informatikus

A GYŐRI ÉS SZEGEDI TELEPHELLYEL IS
RENDELKEZŐ ELCOMETAL KFT. AZ 1989-ES
CÉGALAPÍTÁS ÓTA ELTELT ÉVEKBEN AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓVÁ FEJLŐDÖTT.
SZEGEDEN A JÁRMŰIPARI FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEIT MEGALAPOZZÁK: AZ EGYETEM
ÉS A SZAKKÉPZÉSI CENTRUM, A TÉRSÉGBEN MŰKÖDŐ KOMOLYABB CÉGEK, VALAMINT A VÁROS FÖLDRAJZI FEKVÉSE IS.

Mérnökinformatikus
Gépészmérnöki alapszak
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Mechatronikai mérnök alapszak
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MUNKAERŐPIACI KÖRKÉP

M A G YA R O R S Z Á G
JászNagykunSzolnok
Megye

Az SZTE karain évente közel 5 000
felkészült hallgató végez, akik potenciális
munkavállalóként jelennek meg a piacon.

6 4

Békés megye

Bács-Kiskun megye

7

8

Csongrád megye

2
1

5

3

Kanizsa

SZERBIA

Észak Bánáti
járás

ROMÁNIA

1

SZEGED JÁRÁS
POP: 198,653 / EAP: 4,413

2

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY JÁR.
POP: 54,391 / EAP: 25.064

3

MAKÓ JÁRÁS
POP: 43,261 / EAP: 19,446

4

SZENTES JÁRÁS
POP: 39,863 / EAP: 18,500

5

MÓRAHALOM JÁRÁS
POP: 28,656 / EAP: 12,642

6

CSONGRÁD JÁRÁS
POP: 22,661 / EAP: 10,302

7

KISTELEK JÁRÁS
POP: 17,924 / EAP: 7,863

8

SZABADKA
POP: 105,000

Észak Bácskai járás
Zenta

POP = Népesség
EAP = Gazdaságilag aktív népesség

SZEGED ÉS VONZÁSKÖRZETE
MUNKAERŐ-PIACI ADATAI (KSH, 2016.)
A szegedi járásban nyilvántartott álláskeresők aránya
29,5%-a rendelkezik legfeljebb általános iskolai végzettséggel, 26%-uk szakmunkás, 23%-uk szakközépiskolát, technikumot végzett, 11,5%-uk gimnáziumban
érettségizett, míg a diplomások aránya 10%.

A VÁROS GAZDASÁGI
STRUKTÚRÁJA STABIL FOGLALKOZTATOTTSÁGOT BIZTOSÍT AZ ITT ÉLŐKNEK.
Szeged centrális szerepének köszönhetően az alkalmazásban állók mintegy fele
dolgozik a megyeszékhelyen.

Gazdaságilag aktív
népesség (15-74 év)

189 000 fő

Munkanélküliségi
ráta

4,1 %

Nyilvántartott álláskeresők száma

7 425 fő

Álláskeresők száma iskolai
végzettség szerint lebontva
Szeged és a vonzáskörzetéhez tartozó
települések között egy egészséges „szimbiózis” alakult ki, mely kiszámítható foglalkoztatást biztosít. A munkaerőigény
jelentős hányada kielégíthető a kisebb
településekről vagy a közeli városokból
– Hódmezővásárhelyről, Szentesről, Kistelekről, Mórahalomról és Makóról – s a
hármas határ révén akár a szomszédos
országokból (Románia, Szerbia) való ingázással is.

Az ágazati összetételt tekintve az alkalmazottak közel 50%-a költségvetési intézményben, több mint 28%-a pedig az
iparban és a kereskedelemben dolgozik.
A foglalkoztatásban – a város, sőt a megye határain is túlnyúló feladatokat ellátó
egészségügyi, felsőoktatási intézményeknek, illetve a város által betöltött dél-alföldi központi szerepkörnek köszönhetően – döntő súllyal képviselteti magát az
egészségügy, az oktatás és a közigazgatás.

Általános iskolai
végzettséggel,
vagy anélkül

Szakmunkásképző,
szakiskola

Szakközépiskola,
technikum

Gimnáziumi
érettségi

2 204 fő
1 684 fő

1 922 fő

848 fő

Főiskolai, egyetemi diploma

767 fő

14

KÉPZETT, NYELVEKET JÓL BESZÉLŐ MUNKAERŐKÍNÁLAT
A nyelvvizsgák száma

alap-

közép-

felsőfok

angol

198

5 309

1 304

német

69

1 419

402

francia

21

117

52

olasz

18

113

32

spanyol

23

111

68

orosz

4

41

24

holt nyelvek (latin, ógörög)

4

75

3

szerb

4

578

585

egyéb kelet-közép-európai nyelvek

4

115

78

eszperantó

3

30

19

más

4

41
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(SZTE, Nyelvvizsgák száma, 2016)

NYELVI JÁRTASSÁG
Egyetemen
végzettek

68%-a
40%-a

jó angolnyelv-tudással rendelkezik
legalább egy nyelvet magas szinten beszél

15%-a a legalább két nyelvet magas szinten beszél

SZEGED SZELLEMI TŐKÉJE,
„TUDÁSBÁZISA” KIVÁLÓ.
A VÁROS KULCSFONTOSSÁGÚ ELŐNYE BEFEKTETÉSI
SZEMPONTBÓL, HOGY KÉPZETT, IDEGEN NYELVEKET
JÓL BESZÉLŐ ÉS MEGFIZETHETŐ MUNKAERŐT KÍNÁL.

A városban dinamikusan fejlődik a nyelvi képzés
Egyre több intézményben folyik közép- és felsőfokon is, jelenleg öt kéttannyelvű és egy nemezetközi (International Primary School) iskola működik.
Az oktatási intézmények nagy részében
folyik közép- és felsőfokú nyelvi képzés,
melynek keretében a diákok angolul,
franciául, németül vagy spanyolul is folytathatják tanulmányaikat. Az iskolai végzettséget vizsgálva Szeged országosan is
kiemelkedő mutatókkal rendelkezik.

Szeged International Primary School:
2017. szeptember 1-én indult egy
preschool (iskolai előkészítő) csoporttal,
valamint 1-4 alsó tagozatos osztályokkal. A tanítási programjuk az International Primary Curriculum. A városban két
angol-magyar nyelvű óvoda is működik,
egyikük bölcsődei csoportot is indított.

A szegedi Konfuciusz Intézet 2012 őszén
nyitotta meg kapuit a Szegedi Tudományegyetem és a Shanghai Nemzetközi Tanulmányok Egyetem együttműködésével,
a Kínai Nyelvoktatási Tanács (Hanban)
támogatásával. Az intézetben az érdeklődők a nyelvet szakképzett kínai tanároktól
tanulhatják meg, akik nagy hangsúlyt fektetnek a kultúra megismertetésére is.
A városban az aktív foglalkoztatottak
közel 40 %-a beszél magas szinten legalább egy idegen nyelvet. Ezek közül a
leggyakoribb az angol, a német, a francia, az olasz és a spanyol.
Az egészségügyi képzés miatt sokan tanulnak latint, de a határok közelsége, a
megyében élő nemzetiségek okán megjelenik az orosz, a román, a szlovák, az
ukrán, a görög és a szerb nyelv is a városban.
A Szegedi Tudományegyetem szinte minden karán biztosít idegen nyelvi képzést
alap-, mester-, osztatlan vagy doktori
szinten, így közel 3 500 külföldi diák tanul
a városban.
A három évtizedes múltra visszatekintő
idegen nyelvi képzés magas színvonala
és kiváló hírneve folytán a világ több mint
110 országából, többek között az USA-ból,
Németországból, Belgiumból, Franciaországból, Kínából és Japánból érkeznek
diákok Szegedre, színesítve ezzel a város
életét.
A nemzetközi perspektíva mind az egyetem képzési, mind kutatási tevékenységében megmutatkozik – idegen nyelven
oktató tanári gárda, hallgatói csereprogramok, nemzetközi kutatási együttműködések terén.
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INGATLANPIAC

Szegeden és környékén számos zöld- és
barnamezős beruházásra alkalmas terület található a helyi ingatlanirodák kínálatában.
Tudjuk, hogy a befektetők számára az
egyik leghangsúlyosabb kérdés a megfelelő ingatlan megtalálása, ezért a Szeged
Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. az igények ismeretében segít felkutatni az elvárásaiknak legmegfelelőbbet.
TELEKÁRAK
Lakótelek
Belváros

200 - 400 EUR/m2

Külváros

40 - 100 EUR/m2

Külterület

10 - 25 EUR/m2
Ipari telek

Külváros

25 - 50 EUR/m2

Külterület

10 - 25 EUR/m2
LAKÁSÁRAK

Magántulajdon

500 - 1 650 EUR/m2

BÉRLETI DÍJAK

AZ INGATLANPIAC FELLENDÜLÉSE SZEGED VÁROSÁBAN IS ÉREZTETI HATÁSÁT.
Az eladó és a kiadó helyiségek kínálatában megtalálhatóak a magasabb igényeket is kielégítő felújított irodaházak.
Számos önkormányzati tulajdonú – elsősorban funkcióját vesztett – ingatlant kínál tulajdonba vagy bérbe a város, ezek
átalakítással kiválóan alkalmassá tehetők
a vállalkozások számára.

Több olyan beruházás is elindult, melyeknek köszönhetően már Szegeden is elérhetőek lesznek „A” kategóriás irodák.
2016 májusában kezdte meg első vidéki
irodaházának építését a Futureal Csoport. Az SZGD Innovation Incubator nevű,
közel 6 600 m2 területű komplexum a Tisza-parton, a belvároshoz közel épült fel.
A jövőben pedig további fejlesztések is
várhatóak.

Lakás

4 - 10 EUR/m2/hó

Ház

4 - 10 EUR/m2/hó

Igényesebb iroda

8,5 - 14 EUR/m2/hó

Középszintű vagy
felújítandó iroda

4 - 7 EUR/m2/hó

Lakásiroda

4 - 10 EUR/m2/hó
IRODAFEJLESZTÉSEK

Egyre növekszik
az „A” kategóriás
irodák száma

40 000 m2

iroda 2018-ig

200 000 m2

iroda összesen
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DÍJAK ÉS RANGSOROK A
FENNTARTHATÓ KÖRNYEZETÉRT

KÖRNYEZETTUDATOS VÁROS

A VÁROS FOKOZOTTAN
ŐRZI ÉPÍTÉSZETI ÉS
TERMÉSZETI ÉRTÉKEIT

SZEGED AZ ORSZÁG EGYIK
LEGKIVÁLÓBB GEOTERMIKUS ADOTTSÁGOKKAL RENDELKEZŐ VÁROSA, AHOL
MÁR ÉVTIZEDEK ÓTA TART
A TERMÁLVÍZ KITERMELÉSE
ÉS RÉSZBEN ENERGETIKAI,
RÉSZBEN BALNEOLÓGIAI
HASZNOSÍTÁSA.

2003

EURÓPA NOSTRA-DÍJ
A BELVÁROS FELÚJÍTÁSÁÉRT

2009

EURÓPAI KLÍMASZÖVETSÉG DÍJA
A KÖRNYEZETBARÁT
VÁROSFEJLESZTÉSÉRT

A VÁROS FONTOSNAK TARTJA A
FENNTARTHATÓ, KÖRNYEZETTUDATOS KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSÉT: Új,
alacsony kibocsátású járművek forgalomba állításával, napenergiára alapozott
töltési infrastruktúrával,
modern megállóhelyekkel,
intelligens tömegközlekedést
teremtő számítástechnikai
megoldásokkal.

Napjainkban – kiaknázva a város vízhőkincsét – a távfűtésben is a termálenergia veszi át a fő szerepet. Egy 25 ezer
lakást ellátó geotermikus rendszer épül,
ami Reykjavík után Európa második legnagyobb távhőhálózatát jelenti.
Kiemelt hangsúlyt fektetünk a szelektív
hulladékgyűjtés rendszerének kiépítésére
és folytonos fejlesztésére – az elkülönített
szállításba bevont lakások aránya 98,1%.

Elősegítve a kerékpáros közlekedési kultúrát a környező településeket is bevonjuk a vérkeringésbe (Sándorfalva, Algyő,
Sziksós-Bordány). E népszerű közlekedési
forma biztonságossá tételét szolgáló beruházások valósulnak meg Szeged belvárosában, továbbá a tarjáni és az újszegedi
városrészben.
AZ SZTE A MEGÚJULÓ ENERGETIKA
FELHASZNÁLÁSÁBAN ÉLEN JÁR
Térségi szinten a Szegedi Tudományegyetem rendkívül figyelemreméltó szerepet játszik az alternatív energia kutatásában és használatában (napenergia,
geotermia), valamint a fiatal generációk
környezettudatos nevelésében, így a fos�szilis forrásokkal való takarékoskodásban.
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TURISZTIKAI VONZERŐ

Napfényfürdő Aquapolis Szeged
Befogadóképessége

3.000 fő

Medencék vízfelülete

4.400 m2

Csúszdaelemek hossza

1.000 m

SZEGED
TELVE
ÉLETTEL

A termálkincs egyre szélesebb körű hasznosítása megalapozottá tette egy minden
igényt kielégítő fürdőkomplexum létrehozását a Belvárosi-híd újszegedi hídfőjénél, ahol egy létesítményen belül található meg a gyógyulás, regenerálódás,
szórakozás és a szabadidő aktív eltöltésének lehetősége.
2019-re készül el az új fedett sportuszoda, mely négy medencével rendelkezik
majd (egy verseny-, egy bemelegítő-, egy
tan- és egy beltéri-kültéri ülőmedence).
A lelátókon összesen 1 166-an követhetik
a nagymedencében zajló eseményeket.
A legkorszerűbb hűtő-, fűtő- és tisztítóberendezéssel, napelemmel felszerelt,
modern sportlétesítmény gazdaságos
üzemeltetést és korszerű kiszolgálást fog
biztosítani mind a sportolni vágyóknak,
mind a nézőknek és az alkalmazottaknak.
VADASPARK
Az ország legnagyobb, 43 hektárnyi erdős-tavas természetvédelmi területen
fekvő állatkertje a Szegedi Vadaspark,
mely egész évben várja a látogatókat.
Ugyancsak a természet kedvelőinek nyújt
hasznos időtöltést a Szegedi Tudományegyetem 1922-ben alapított Füvészkertje,
a város régi büszkesége.

SZEGED GYÓGYVIZEI EGYEDÜLÁLLÓ LEHETŐSÉGET
TEREMTETTEK EGY SZÉLES
KÍNÁLATÚ FÜRDŐKULTÚRA
MEGTEREMTÉSÉHEZ.
KIEMELKEDŐ ADOTTSÁGUNK
A GYÓGYVÍZZÉ NYILVÁNÍTOTT ANNA- ÉS DÓRA-KÚT.

Az Anna-kút vizét ma elsősorban fürdésre
használják a híres, patinás, felújított Anna
Gyógyfürdőben, amely vízgyógyászati
centrummá alakult. Szeged a fürdőobjektumaival és a gyógyturisztikai szolgáltatásokat nyújtó szállodáival méltán nevezi
magát fürdővárosnak.
A város a vízi sportok területén minőségi
infrastruktúrával rendelkezik, a versenyzők mindig telt ház előtt szerepelhetnek.

A Maty-éren kialakított Gróf
Széchenyi István Kajak-Kenu
és Evezőspálya európa- és
világbajnokság, valamint a
világkupasorozat helyszíneként vált ismertté világszerte.
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KULTURÁLIS KÖZPONT

SZEGED RENDEZVÉNYEI
LÁTOGATÓK EZREIT CSALOGATJÁK
A KIVÉTELES SZÉPSÉGŰ,
MEGÚJULT BELVÁROSBA.
ORGONAHANGVERSENYEK A DÓMBAN
SZEGED NAPI ÜNNEPSÉGSOROZAT
NEMZETKÖZI NÉPTÁNCFESZTIVÁL
SZEGEDI IFJÚSÁGI NAPOK
SZEGEDI BORFESZTIVÁL
EGYHÁZZENEI HETEK
VÁROSHÁZI ESTÉK
NYÁRI TÁRLAT

A Szegedi Nemzeti Színház az ország egyik
legnagyobb költségvetésű, háromtagozatú teátruma, melynek műsorprogramja a
legszínvonalasabbak közé tartozik a vidéki társulatok sorában. Messze földön híres a város zenei élete. A színházon kívül
a Zeneakadémia és a Szegedi Zsinagóga
– amelyik a 4. legnagyobb a világon! – várja koncerthelyszínként a közönséget.
A kulturális élet egyik gyöngyszeme a szecessziós palotában helyet foglaló Regionális Összművészeti Központ (REÖK). Az
intézmény feladata, hogy az egyetemes és
az európai kultúrából a lehető legszélesebb spektrumot mutassa be.
A Móra Ferenc Múzeum az ország egyik
leglátogatottabb vidéki művelődési intézménye, ahol a feltárás-leletmentés, a tudományos feldolgozás és a népszerűsítés
nemzetközi szinten folyik. Állandó tárlatai
mellett a látogatóbaráttá átalakított múzeum számos képzőművészeti kiállítást
rendez.

A VÁROS KULTURÁLIS
ÉLETÉT SZÍNES PROGRAMOK GAZDAGÍTJÁK.
Szeged egyik legvonzóbb látványossága
a 4 000 főt befogadni képes Szabadtéri
Színpad. Hátteréül a Szegedi Dóm szolgál,
mely évről évre nézők ezreit csalogatja
nézőterére világszínvonalú előadásaival.

Szeged vitathatatlanul európai fesztiválváros, e rendezvények zászlóshajója, mindenkori kiinduló- és csúcspontja a Szegedi Szabadtéri Játékok, amely 2016-ban a
nyolcvanötödik évadát ünnepelte.
A város irodalmi múltja egyedülálló. Két
kivételes intézménye, a Somogyi Könyvtár és az egyetem országos hírű közgyűjteménye régóta áll a művelődés és a tudományos munka szolgálatában.

Az egész évi programsorozatot gazdagítja, színesíti a számos sör- és borfesztivál,
a Szeged napi Hídi vásár, a Zsidó Kulturális Fesztivál és számtalan egyéb kulturális és gasztronómiai rendezvény is. A
Régi Zsinagógában évente megrendezett
THEALTER Fesztiválon a magyar kortárs és
kísérleti színházak, a legjobb magyar társulatok közel három évtizede mutatkozhatnak be.
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SZOLGÁLTATÁSOK

KÖZÖSSÉGI ÉS KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS

BANKRENDSZER
Szegeden

12 pénzintézet
összesen

23 bankfiókot
működtet.

Közösségi közlekedés
fejlesztési projekt
összköltsége

30 milliárd Ft,
melyet újabb

10 milliárdos
tétel követ

SZEGED SOKAT TESZ AZÉRT,
HOGY ÉLHETŐ ÉS KELLEMES HANGULATÚ LEGYEN.
A HÁROM LEGFEJLETTEBB
KÖZÖTT VAN A MEGYEI JOGÚ
VÁROSOK SORÁBAN.
2015 elején fejeződött be a Szegedi Tudományegyetem 265 ágyas klinikai tömbjének kivitelezése, melyhez 4,2 milliárd forintos újműszer-beszerzés társult.

A szegedi Smart City fejlesztések egyik kiemelt
területe a Cashless City eszközrendszer, mely
készpénzmentes fizetési lehetőségekkel kiegészített
városi szolgáltatásokat tesz lehetővé több területen
(jellemzően: tömegközlekedés, közüzemi díjak,
turisztika, vendéglátás).

SMART CITY PROGRAM
Az Európai Unió céljaihoz igazodva SMART
CITY szolgáltatásrendszer került kidolgozásra 2016-ban. A program célja, hogy korszerű IKT eszközökkel a városi élet szinte
minden területén — egészségügy, oktatás,
közigazgatás, turizmus, kultúra, közlekedés, gazdaság — új, „okos” megoldások
segítsék a városi közösséget.

Szegeden a Cashless City szolgáltatások
keretében négy készpénzkímélő fizetési
módra van lehetőség:
1. Online (iskolai étkeztetés,
		 közműszámlák)
2. Bankkártya: nagyobb értékű
		 tranzakció esetében (pl. lakbér)
3. Érintőkártya: gyors és kisebb értékű
		 tranzakciók során (pl. közlekedés)
4. Feltöltőkártya (fesztiválokon)

Célunk a fenntartható közlekedési módok, köztük a kerékpáros és a közösségi
közlekedés fejlesztése. Az elmúlt nyolc évben jelentős európai uniós támogatással
megtörtént a városi elektromos tömegközlekedés megújítása, továbbá kerékpárutak és B+R kerékpártárolók készültek
el, csomópontok épültek át a közösségi
közlekedés előnyben részesítésével. Szeged 3 millió euró összegű uniós támogatást kapott, melyből 11 helyi munkaadóval
együttműködve segíti a dolgozókat, hogy
környezetbarát és fenntartható módon
tudjanak eljutni a munkahelyükre.
Emellett a város nagy hangsúlyt fektetett
a biztonságos kerékpározást segítő infrastruktúra fejlesztésére is, hiszen Szegeden országos viszonylatban is kiemelkedő a biciklit használók száma. Mindezen
fejlesztések célja olyan fenntartható és
vonzó közlekedés megteremtése, amely
hosszabb távon komoly alternatívája lehet az egyéni gépkocsihasználatnak.
HELYI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉS
Szegeden két helyi kereskedelmi televízió
és egy rádióállomás, illetve néhány internetes újság is működik. Egy városi napilap
(Délmagyarország) és több helyi kulturális periodika jelenik meg.
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
Az egészségügyi ellátásban Szeged regionális hatású központként az egész térség betegellátását koordinálja, melynek
felelőse a Szegedi Tudományegyetem. A
járóbeteg-szakellátás tekintetében nálunk található az ország egyik legnagyobb
rendelőintézete, de emellett számos magánklinika is üzemel itt, így biztosítva a
magas szintű betegellátást.

20

»
»
»

WHY SZEGED?

Mert kiemelkedő felsőoktatási,
egészségügyi, kutatási régióközpont, nemzetközi jelentőségű tudáskoncentrációval.

»

Az átlagnál magasabb képzettségű népesség, színvonalas oktatási
bázis, felsőfokú műszaki, informatikai, biológiai, orvosi képzés jellemzi.

»

Szeged városa a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtértől sztrádán csak
1,5 órányi utazásra van.

»

A térség demográfiai mérlege pozitív; közúton és vasúton Budapestről könnyen elérhető, nemzetközi
disztribúciós csomópont.

»

Több nagy növekedési potenciállal
bíró ágazat van itt jelen (IKT, élettudomány, lézertechnológia), az
ezekhez kapcsolódó alap- és alkalmazott kutatások sokaságával.

»

Az egyedüli nagyváros vidéken,
amely két nagy forgalmú autópálya találkozásánál helyezkedik el.

»

A velünk élő egyetem az együttműködéshez, „összefonódáshoz”
jó kiindulópont mint innovációs
centrum.

Nemzetközi vonzású a rendezvényés konferenciaturizmus, nagy látogatottságúak a gyógyfürdők, a Szabadtéri Játékok, a Szegedi Ifjúsági
Napok, a borfesztivál stb.

A nemzetközi ár-érték rangsorban
(Trivago 2014. TOP5, EU-ban TOP2)
előkelő helyen állunk.

»

Élhető a környezet (a kertvárosi
részektől a közbiztonságig): a
nagyvárosok előnyei maradéktalanul érvényesülnek, míg a hátrányai nem mutatkoznak.

»

Ez az egyedüli magyar nagyváros,
mely két országgal is határos, ezek
települései könnyen elérhetőek
autópályán.

»

Országosan és világszerte ismert
brandjeink: Nobel-díjas tudósok,
Pick szalámi, szegedi paprika, makói hagyma, Szegedi Szabadtéri
Játékok, Ópusztaszer, Alföldi kerámia, Nemzeti Evezős Olimpiai
Központ.

»

Az SZTE a zöld egyetemek világrangsorban a 88., az országban az
első, így helyi szemléletformáló
hatása is erős.

»

Országos összehasonlításban a
„világra nyitott” városok közé tartozik, az együttműködésektől sosem zárkózik el.

»

Multikulturális, sokszínű műveltséget kínál ez a megyeszékhely.
Szeged a három legfejlettebb település között van a megyei jogú
városok sorában.

»

Szeged folyamatosan törekszik
az átlátható működés megvalósítására. Ennek jegyében a város
együttműködött a Transparency
International szervezettel a cégeinek az átvilágításában.
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SZTE - Szegedi Tudományegyetem

STRATÉGIAI PARTNEREINK

A SZEGED PÓLUS NONPROFIT KFT. PARTNEREI
A BEFEKTETÉS-ÖSZTÖNZÉSBEN

Ingatlan és Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti Befektetési
Ügynökség – HIPA

Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara

A Nemzeti Befektetési Ügynökséget
(HIPA) a magyar kormány azért hozta létre, hogy a szervezeten keresztül
professzionális segítséget nyújtson
a Magyarországon befektetni szándékozó külföldi vállalatoknak. A HIPA
nemcsak kapcsolatot vesz fel és tart
a potenciális befektetőkkel, segítve
stratégiai döntéseik előkészítését és
végrehajtását, hanem a döntést követően támogatást kínál nekik, sőt
újrabefektetéseiket is ösztönzi. Vállalat- és ágazat-specifikus tanácsadást
nyújt, szakmai rendezvényeket és telephely-látogatásokat szervez, beruházási helyszíneket ajánl. Közvetítőként is eljár a nemzetközi cégek és a
magyar kis- és középvállalkozások között, hogy ezzel is támogassa a beszállítói kapcsolatokat. A HIPA nonprofit
jelleggel végzi tevékenységét.

A közjogi kamara hivatásának tekinti
a gazdaság fejlődésének és önszerveződésének előmozdítását, az üzleti
forgalom biztonságának megteremtését és fenntartását. Emellett kiemelt
feladatának tekinti a gazdaság által
igényelt, minőségi szakemberigény
kielégítésében való közreműködést,
elsősorban a duális szakképzési rendszer működtetésén keresztül, melyben
koordináló szerepet lát el.
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamaránál működő Enterprise
Europe Network dél-alföldi irodája
széles körű, térítésmentes üzletfejlesztési szolgáltatásokat nyújt a vállalkozásoknak. Üzleti- és innovációspartner-kereső szolgáltatásai révén
hozzásegíti a vállalkozásokat, hogy
még versenyképesebben tudjanak
működni a külpiacokon.

Web: www.hipa.hu

Web: www.csmkik.hu

A társaság fő tevékenységi köre: a Szeged Megyei Jogú Város tulajdonában
álló lakás és nem lakás célú helyiségek, ingatlanok üzemeltetése, hasznosítása. Nagy szerepet vállalhat a cégek
támogatásához szükséges infrastruktúra kialakításában.
Web: www.ikv.hu

Az egyetem az oktatástól elválaszthatatlan feladata a nemzetközileg is versenyképes kutatási tevékenység. Az intézmény
célja, hogy nagy presztízsű, a tudományt
és a társadalmat egyaránt szolgáló, nemzetközi színvonalú kutató-fejlesztő központként tovább bővítse kapcsolatait. Az
SZTE-n a Kutatás-fejlesztési és Innovációs
Igazgatóság feladatai közé tartozik e téren
az innovációs tevékenység, az ipari kapcsolatok menedzselése, népszerűsítése,
a szellemitulajdon-portfólió építése, kezelése és hasznosítása. Az igazgatóság az
egyetem és az ipari szereplők együttműködésének hatékony támogatása érdekében „egyablakos” elérhetőséget, szolgáltatást biztosít. Célja az ipari partnerek
körében az SZTE kutatási kapacitásának
kiajánlása, az együttműködések és pályázati projektek ösztönzése, valamint végül
az eredmények ipari hasznosítása.
Web: www.u-szeged.hu
Web: www.inno.u-szeged.hu

Csongrád Megyei Önkormányzat

A Szegedi Szakképzési Centrumot a
Nemzetgazdasági Minisztérium 2015ben hozta létre, az országban kialakított 44 központ részeként. Fő feladata
a szakgimnáziumi, szakközépiskolai,
szakiskolai nevelés és a felnőttoktatás.
A 11 szakképző iskolájával teljes mértékben lefedi Szeged igényeit. Mintegy
1 200 különféle szervezettel, vállalattal van rendszeres együttműködésük,
melynek mentén a munkaerőpiac igényeire válaszolva folyamatosan fejlesztik új, B körös képzéseiket is.

A Csongrád Megyei Önkormányzat a területfejlesztési és a TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) koordinációs feladatai mellett pozíciójából
adódóan is elkötelezett a megyei gazdaság
fejlesztése iránt. Célja betölteni azt a rést,
amely a nemzeti és a helyi befektetésösztönzési folyamatok közt érzékelhető,
ezért e téren 2017-ben megyei szintű tevékenységbe kezdett. Ennek keretében jó
partnerséget alakított ki a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel, a megyei kamarákkal, illetve Csongrád megye mind a hatvan
településével egyaránt. A közös feladat,
hogy Csongrád megye kerüljön fel a hazai
és a nemzetközi befektetési térképre.

Web: www.szakkepzesszeged.hu

Web: www.investincsongradcounty.hu

Szegedi Szakképzési Centrum

A SZEGED PÓLUS FEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. AZ ÖN SZOLGÁLATÁBAN
Tisztelt Leendő Partnerünk!

SZEGED
Investing
Guide

A Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.-t Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata hozta
létre. Célunk, hogy a közigazgatási szervekkel és a vállalkozásokkal kiépített széles körű
kapcsolatrendszerünknek köszönhetően hatékonyan tudjuk támogatni a befektetőket.
Az alábbi non-profit szolgáltatásainkkal az Ön befektetői döntését kívánjuk támogatni:
» Egyablakos befektetői rendszert működtetünk: egy kollegánk a rendelkezésére áll,
és segít a felmerülő kérdések megválaszolásában.
» Kérésre, személyre szabott információs csomagot állítunk össze.
» Segítünk a leendő működési helyszín, telephely felkutatásában.
» Az önkormányzat osztályaival együttműködve támogatást nyújtunk
engedélyezési ügyek intézésében.
» Elősegítjük a vállalati-felsőoktatási kapcsolatok megerősödését:
igény szerint részt veszünk a vállalkozás és az egyetemi kar közötti
találkozó megszervezésében.
» Tanácsadást nyújtunk az önkormányzathoz beruházásösztönzési-támogatás
céljából benyújtandó pályázattal kapcsolatban (52/2017. /XII.19./
önkormányzati rendelet).
» HR kiválasztás támogatása: a Szegedi Tudományegyetemmel együttműködésben
segítünk a megfelelő munkaerő elérésében. A Csongrád Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja közreműködik a nyilvántartott álláskeresőkhöz
kapcsolódó adatszolgáltatásban.
Szeged olyan vonzó befektetői környezetet képes felmutatni, amely alapján
nemcsak Budapesttel, hanem más fővárosokkal és vidéki településekkel is
állja a versenyt!
Örülünk, ha választásában partnerei lehetünk.
Forduljon hozzánk bizalommal!
Csanádi Zoltán
ügyvezető igazgató
www.investinszeged.hu
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