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Polgármesteri köszöntő
Debrecen kitűnő üzleti adottságokkal rendelkező városa az országnak. Magyarország második legnagyobb városaként, bármely befektetési helyszínt kereső
vállalkozás számára vonzó lehet. Kiváló városi életminőségével, közúti és vasúti
elérhetőségével, nemzetközi repülőterével, folyamatosan bővülő ipari infrastruktúrával, erős iskolarendszerével és egyetemével az üzleti szereplők legváltozatosabb igényeit is kielégítő megoldásokat kínál. Debrecenben az elmúlt években
jelentősen megerősödtek a tudásalapú, innovatív iparágak, városunk elsősorban
a gyógyszeripar, az informatika és az elektronika fellegvárává vált, de ezek mellett
az innováció hatékony támogatást adhat a mezőgazdaság és az élelmiszeripar
fejlődésének is.
Polgármesterként elkötelezett vagyok amellett, hogy az elmúlt évtizedek sikereire építve egy inspiráló, innovatív, vállalkozó- és befektetőbarát üzleti környezetet
hozzunk létre. Ennek érdekében kezdeményeztük a város ipari területeinek jelentős bővítését és fejlesztését, versenyképességünk fokozása érdekében egy angol
tanítási nyelvű nemzetközi iskola megalapítását, és elindítottuk a Debreceni Innovációs Programot, amelynek célja, hogy erősítse a debreceni gazdaság kutatásfejlesztési potenciálját. Ezek megvalósításában fontos szövetségese a városnak a
Debreceni Egyetem, amely tudományos teljesítményével, nemzetközi elismertségével, az üzleti szféra számára biztosított kutatói hátterével számos gazdasági
szereplő számára nyújt támogatást a vállalati kutatási programok keretében. Az
együttműködés további fontos szereplője a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara, amely a vállalkozásokat képviselve közvetíti a gazdasági élet szereplőinek igényeit és javaslatait a fejlesztési programok végrehajtása során.
Debrecen városa kitűnő üzleti környezettel és befektetési szakértőivel áll a befektetési helyszínt kereső üzleti partnerek rendelkezésére.
Debrecen, 2015. augusztus 26.

dr. Papp László
polgármester

Rektori köszöntő
A Debreceni Egyetem négy és fél évszázados, megszakítás nélküli intézményi történetével ma az ország legrégebben, folyamatosan ugyanazon városban működő
felsőoktatási intézménye. Olyan kiemelkedő szellemi és kulturális központ, amelyet a magyar egyetemek között a legszélesebb képzési kínálatával, a legmagasabb minősítés, a kiemelt kutatóegyetemi cím megszerzésével ma hivatalosan is
az ország egyik legjobb egyetemeként tartanak nyilván.
A Debreceni Egyetem a szakemberképzése révén alapvetően hozzájárul a régió
gazdasági szereplőinek versenyképességéhez. Mi látjuk el kiváló szakemberekkel
Kelet-Magyarország valamennyi olyan munkaadóját, ahol kiemelkedő színvonalú,
naprakész elméleti és gyakorlati tudással rendelkező munkatársakra van szükség.
A szűkebb régión túl azonban az egész országban szívesen foglalkoztatják a nálunk végzett szakembereket, sőt minden évben több ezer külföldi diák vesz részt
a nemzetközileg is elismert képzéseinken. Az Egyetem vezetése elkötelezett amellett, hogy a képzési rendszerét a jövőben is a mindenkori piaci viszonyokhoz, a
gazdasági élet igényeihez igazítsa.
Egyetemünkön komoly hagyománya van a vállalati szereplőkkel való sikeres kutatási együttműködésnek is. Az alkalmi kutatási partnerségektől kezdve a közös kutatási programokig több jelentős gazdasági szereplővel dolgozunk együtt, egyebek mellett a gyógyszeripar, az élelmiszeripar és informatika területén.
A Debreceni Egyetem rektoraként bízom abban, hogy a magas színvonalú oktatási
és kutatási hátterünkkel sikerül hozzájárulnunk ahhoz, hogy minél több vállalkozás
kedvező üzleti helyszínt találjon Debrecenben.
Debrecen, 2015. augusztus 26.

dr. Szilvássy Zoltán
rektor

Fókuszban a növekedés
Debrecen számokban

5+1 ok, amiért érdemes
Debrecenben befektetni

Debrecen Európában

Megközelíthetőség

Autópálya
Vasút
Menetrend
szerinti
repülőjárat

Megközelíthetőség közúton és vasúton
Debrecen közvetlenül kapcsolódik az országos, azon keresztül pedig a teljes nyugat-európai autópálya-hálózathoz, így bármelyik jelentős európai
nagyvárosból autópályán keresztül könnyen elérhető. Debrecen fontos
csomópontja a Budapestet Moszkvával összekötő nemzetközi vasúti folyosónak, amelynek magyarországi szakasza az ország legforgalmasabb
vasútvonala; és a Transzeurópai Közlekedési Hálózat (TEN-T) vasúti törzshálózati folyosóján helyezkedik el.
A Debreceni Nemzetközi Repülőtéren üzemelő Trimodális Logisztikai
Központ közvetlen vasúti összeköttetést teremt Debrecen és a jelentős
európai kikötők (Hamburg, Rotterdam, Koper és Konstanca) között.

Debreceni Nemzetközi Repülőtér
A Debreceni Nemzetközi Repülőtér éves szinten több mint 500 000 fős
utasforgalom lebonyolítására alkalmas, légijármű-parkolója pedig egyszerre 8 db 180 férőhelyes repülőgép kiszolgálására képes. A schengeni
normáknak megfelelő légikikötő nemzetközi státuszával állandó határátkelőhelyként és vámútként üzemel.
Debrecenből Európa több nagyvárosába közlekednek menetrend szerinti
repülőjáratok: Milánóba, Brüsszelbe, Párizsba, Eindhovenbe, Malmöbe és
Londonba. A menetrend szerinti járatokon túl a tavaszi-nyári időszakban
charterjáratok indulnak a legfontosabb nyaralási desztinációk (Antalya, Burgasz, Korfu, Heraklion, Hurghada) irányába, illetve májustól szeptemberig
kéthetente érkeznek járatok Debrecenbe Drezdából, Erfurtból és Lipcséből.

Munkaerőpiaci
lehetőségek

Alkalmazottak iparági megoszlása
Hajdú-Bihar megyében

Éves munkaerőköltségek Debrecenben
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
ipar
szolgáltatás
oktatás és kutatás
közigazgatás
egészségügy
kultúra és egyéb

Iskolai végzettség szerinti
megoszlás Debrecenben

Összlakosság és
munkaképes korúak
(16–60 év) száma

alapfokú
középfokú
felsőfokú

OKTATÁS

Tudásalapú gazdaságfejlesztés

Oktatási intézmények
száma Debrecenben

A Debreceni Egyetem
A Debreceni Egyetem a régió legjelentősebb felsőoktatási intézménye,
egyike Magyarország öt kutatóegyetemének. Az intézmény az országban a legszélesebb képzési spektrumot kínálja, az egyetem 31 500 hallgatója jelenleg 14 karon folytatja tanulmányait. A Debreceni Egyetem
vonzerejét többek között a színes képzési paletta, a minősített oktatók
magas aránya és a 25 doktori iskola adja.
Kiemelkedő kutatási és fejlesztési kapacitással bíró szellemi központként az egyetem egyre fontosabb szerepet játszik a térség gazdasági,
társadalmi és kulturális fejlődésében.

A nemzetközi diákközösség rendkívül változatos, 2014-ben 99 ország
csaknem 4 000 külföldi hallgatója tanult a Debreceni Egyetemen.
A városban működő fontosabb nemzetközi szervezetek:
• AIESEC Debrecen
• Alliance Française Magyarország
• DAAD Német Felsőoktatási Információs Központ
• Erasmus Student Network Debrecen
• American Corner Debrecen

Felsőfokú végzettséggel
rendelkező lakosság Debrecenben
(ezer fő)

Középfokú végzettséggel
rendelkező lakosság Debrecenben
(ezer fő)
humán tudományok
társadalomtudományok
természettudományok
műszaki tudományok
mezőgazdaság
egészségügy
szolgáltatások
egyéb (gimnázium)

kiépült üzleti
INFRASTRUKTÚRA

Daniella Ipari Park

Debrecen Science Park

Hanwha Tech Debrecen

4 ha

25 ha

8 ha

eKözig, Evopro, IPTECH

IT Services Hungary (T-Systems)

Hanwha TechM Hungary, Antal és Antal

200 fő

1 500 fő

250 fő

Az ipari park saját tulajdonú ipari csarnokokat,
raktárakat és irodaépületeket ad bérbe, igényes,
parkosított környezetben, 24 órás biztonsági
szolgálattal.

A Debreceni Egyetem saját ipari parkja az M35
autópálya szomszédságában helyezkedik el,
teljes közmű-kiépítéssel rendelkezik, városi
tömegközlekedéssel pedig közvetlenül elérhető.

A vasúton és közúton egyaránt kiválóan
megközelíthető iparterület meglévő, nehézipari
célra is alkalmas ipari csarnokokat, raktárhelyiségeket és irodaépületeket ad bérbe.

Nyugati Ipari Park

Lion Office Center

31 ha

4 000 m2 irodaterület

Baromfiudvar 2002, ZOLEND, J&J

Merlin, NAV, ING, IT Services Hungary

1 300 fő

1 500 fő

Debreceni Regionális és Innovációs
Ipari Park

DELOG

A közúton és vasúton egyaránt kiválóan
megközelíthető ipari park elsősorban kis- és
középvállalkozások számára kínál telephelyet, a
legkülönfélébb iparágakban.

A Lion Office Center a bérlők egyedi igényeihez
szabható „A” kategóriás irodákat kínál, igényes,
parkosított környezetben, 24 órás biztonsági
szolgálattal és számos kiegészítő szolgáltatással.

Teljesen közművesített, elsősorban kereskedelmi
tevékenységet kiszolgáló központként komplex
logisztikai szolgáltatást nyújt a beköltöző vállalkozásoknak, 24 órás biztonsági szolgálattal.

A közvetlenül az M35 autópálya mellett
elhelyezkedő ipari park számos nemzetközi
nagyvállalat számára biztosít személyre szabott
ipari ingatlanokat és irodaépületeket.

28 ha

120 ha

Trans-Sped, WKS Ungarn, TEVA

National Instruments, FAG, RR Donnelley

575 fő

5 000 fő

Déli Ipari Park

Trimodális Logisztikai Központ

Debrecen legnagyobb, fejlesztés alatt álló ipari
parkja 2017-től várja a befektetőket. A Debreceni
Nemzetközi Repülőtér mellett található terület
saját vasúti kapcsolattal rendelkezik, 2017-től
pedig autópályáról is közvetlenül elérhető.

A kiépített infrastruktúrával rendelkező, a Debreceni
Nemzetközi Repülőtér közvetlen szomszédságában
elhelyezkedő központ összekapcsolja a közúti, vasúti
és légi árufuvarozást, emellett kiterjedt logisztikai
szolgáltatást nyújt.

25 ha
Saigo Logistic
8 fő

584 ha

Összterület

Fontosabb cégek

Dolgozók száma

-

trimodális
logisztikai központ

A Debreceni Nemzetközi Repülőtéren működő Trimodális Logisztikai Központ három közlekedési ágat (légi, közúti és vasúti)
kapcsol össze, terminálja a vasúthálózat révén összeköttetést biztosít az európai szinten meghatározó szerepet betöltő tengeri
kikötőkkel (Hamburg, Rotterdam, Koper). A Trimodális Logisztikai Központ ’Eastern Connect’ néven saját konténervonatot üzemeltet, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a tengeri úton a kontinensre érkező áruk a konténervonatokkal közvetlenül Debrecenbe érkezzenek, helyi közúti terjesztésre; illetve fordított irányban a régióból közúton érkező rakomány Debrecenből vasúti
konténerekben közvetlenül eljuttatható a tengeri kikötőkbe.

Raktári és logisztikai szolgáltatások

Debrecen Airport Terminal

Légi áruszállítás

• Raktár bérbeadás
• Bérraktározás és árukezelés
• Import/export vámkezelés
• Multimodális teheráru-szállítás
• Cross-docking
• Komissiózás
• Csomagolás, címkézés
• 7/24 őrzés-védelem, zárt láncú
kamerarendszer
• Tanácsadás

• EasternConnect irányvonat főbb európai
kikötőkbe
• Közúti elő- és utófutás, ütemezett kiszállítás
• Konténerek depózása
• Vasút-közút átrakás
• Normál és speciális, hűtő-, tartály-, nyitott
konténerek
• Daruzható félpótkocsik és csereszekrények
kezelése
• Tömegáru (kő, kavics, gabona stb.) átrakási
lehetőség
• Cross-docking
• Import/export vámkezelés
• Vámáru érkeztetés, továbbítás, egyéb vámtechnikai műveletek

• Légijármű-kiszolgálás
• Cargo transzfer
• Közúti elő- és utófutás
• Import/export vámkezelés
• Különleges küldemények (értékes áruk,
veszélyes áruk, gyógyszerek, túlméretes
küldemények) kezelése; speciális szállítási
és tárolási igények kiszolgálása
• 24 órás őrzés-védelem

DebrecenI Innovációs
Program

Debrecen ideális helyszín lehet azon cégek beruházásaihoz, amelyek számára kiemelten fontos a magasan
képzett munkaerő és a széles
körű kutatási potenciállal rendelkező intézményrendszer.
Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata, a Debreceni
Egyetem és a város ipari szereplői közötti együttműködés
jelenti az alapját a helyi kutatás-fejlesztési és innovációs
folyamatoknak, amelyekben
még jelentős további lehetőségek rejlenek.

A Triple Helix modell
A Triple Helix modell egy együttműködési keretrendszer, amelyben az akadémia (egyetem, kutatóközpont, stb.), a kormányzat (országos, megyei,
helyi, stb.) és az ipar (nagyvállalat, KKV, kistermelők, stb.) működnek együtt adott cél irányába.
A tudásalapú régiók erőssége, hogy össze tudják
hangolni az akadémia-kormányzat-ipar hármasát,
fókuszba állítva egy gazdaságfejlesztési területet
(pl.: autógyártás), egy szabályozási feladatot (pl.:
innovációs eredmények hasznosítása) vagy egy tudományterületet (pl.: gyógyszerfejlesztés).
A modell központjában az együttműködés áll. A modell megközelítésének fő megállapítása, hogy e három egység folyamatos kommunikációja biztosítja
mindhárom szektor fejlődését, a tudásteremtő régiók
kialakításához ezek a feltételek elengedhetetlenek.
A kapcsolatok tipikus példája a tudás áramlását biztosító hálózatok, intézmények létrehozása,
működtetése: egyre több a gazdasági szférában
működő vállalkozó egyetem, melyek tudományos
parkot, inkubátorházat működtetnek. A cégek kutatási tevékenységet is végeznek, ugyanakkor az
alapkutatásokat általában állami szervek finanszírozzák. A kormányzati nonprofit szervezetek pedig
üzleti, oktatási feladatot vállalnak magukra.
A Triple Helix modell egyik fejlődési iránya a
Quadruple Helix (QH), azaz a négyes hélix. Ebben a
modellben a negyedik elem a (vég)felhasználók. Az
újabb szereplő bevonásának oka, hogy a különböző szektorok közötti közös tervezés, alkotás folyamatában végig jelen legyen az a felhasználó, akiért
az együttműködés zajlik. Például egy kormányzati

szereplő által vezetett QH modellben a lakosság a
negyedik szereplő, egy ipari célzatú QH modellben
a vásárló a negyedik. A felhasználó képviseletére
több megoldás is lehetséges: civil szervezet, vásárlói közösség, living lab, lakossági fórum vagy a
vevők közötti véleményvezérek bevonása.

Triple Helix Debrecenben
Debrecen városában jó példa a Hármas Hélix Szerkezetű Vállalati-Egyetemi-Önkormányzati Együttműködési Rendszerben megvalósuló Pharmapolis
Debrecen Innovatív Gyógyszeripari Klaszter.
A Pharmapolis Innovatív Gyógyszeripari Klaszter létrejötte tükrözi a
Debrecenben dominánsan jelenlévő ágazat, a gyógyszeripar
szereplői, Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata,
a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagvállalatai, valamint
a Debreceni Egyetem
azon közös szándékát,
miszerint a régió adottságaira támaszkodva
az ipari hálózatosodás
elősegítésére együtt kívánnak működni.
A Pharmapolis elnevezés az önkormányzat és
az egyetem együttműködéseiben már 2005 óta
megjelenik, amikor is Deb-

recen Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint
a Debreceni Egyetem több KKV-val közösen létrehozták a Pharmapolis Debrecen Kft-t. Ez a gazdasági társaság a Richter Gedeon Gyógyszergyárral
mint a klaszter legjelentősebb gyógyszeripari szereplőjével szorosan összehangolt K+F tevékenységet folytat – elsősorban klinikai – kutatások terén.
A Pharmapolis elnevezést emellett Debrecen Pólus
programjának a megjelölésére is használják.

Az Innováció fővárosa

Tudta-e…?

…hogy a National Instruments debreceni Science Parkjában 300 kutató-fejlesztő mérnök tevékenykedik, és a Nyitott Laborban
lehetőséget biztosítanak innovációs termékek prototípusának fejlesztéséhez és teszteléséhez?
…hogy számos vállalkozás – például az IT Services és a TEVA is – működtet kihelyezett tanszéket a Debreceni Egyetemen?
…hogy a debreceni élelmiszeripari vállalkozások egész Európát ellátják termékeikkel (pl. víziszárnyasok, csemegekukorica stb.)

Debreceni Egyetem
• Jelenleg közel 240 kutatócsoport végez kutatásokat 14 karon, 908 kutatóval.
• 25 doktori iskola működik 1 061 hallgatóval.
• 2013-ban a Debreceni Egyetem 366 hazai és
nemzetközi egyetemi K+F pályázatot nyert el.
Széles körű vállalati együttműködések:
TEVA Gyógyszergyár Zrt., Richter Gedeon Nyrt.,
Tranzit-Ker Zrt., KITE Zrt., National Instruments
Hungary Kft., IT Services Hungary Kft.
A Debreceni Egyetem erős és nyitott tudományos
bázisa alkalmas az iparági együttműködésekre, a
kutatási eszközállományának egy részét szolgáltató laboratóriumként hozzáférhetővé teszi az egyetem kutatói, külső akadémiai és gazdasági partnerei számára.
A Debreceni Egyetemen az iparági együttműködések szempontjából kiemelt, stratégiai kutatási ágazatok közé tartoznak
• az egészségipar,

• a funkcionális élelmiszerek fejlesztése és agrárkutatások,
• az informatika és elektronika területén végzett
kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek.

MTA Atomki
A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató
Intézetében (MTA Atomki) világszínvonalú eredmények születnek a fizikatudományokban a kutatás,
fejlesztés és innováció területén egyaránt. Kiemelkedő nemzetközi együttműködések sorában vesznek
részt. A részecske-, mag- és atomfizikában partnereik például az európai CERN, a japán RIKEN, a német
GSI vagy a francia GANIL kutatóközpontok. Az MTA
Atomki kutatói az alapkutatáson túl környezetvédelmi kutatásokkal, nanotechnológiai fejlesztésekkel,
orvosi képalkotó berendezések prototípusainak
gyártásával, ipari vákuumtechnikai rendszerek készítésével bizonyítják, hogy a tudományos kutatás
és az innováció elválaszthatatlan egymástól.

Vállalati K+F+I
Debrecen húzóágazatai – a gyógyszeripar, az ICT
és az élelmiszeripar – Európa kiemelt ágazataihoz
tartoznak. A városban ezekben az iparágakban
klaszterek, együttműködések, híd szervezetek és
számos elkötelezett szereplő dolgozik együtt azon,
hogy az innováció a mindennapok része legyen az
élet szinte valamennyi területén.
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Gyógyszeripar
Bogsch Erik,
a Richter Gedeon Nyrt.
vezérigazgatója:
„Debrecen városa nemcsak
megfelelő helyszínt, hanem
megfelelő szakmai hátteret
ad a Richter számára.”

A magyar gyógyszergyártás jelene, nemzetgazdasági szerepe és súlya hosszú évtizedek sikeres
munkájának eredményeként jött létre. A magyar
gyógyszergyárak jelenleg a világ csaknem 100
országába szállítják készítményeiket, és betegek
tízmilliói gyógyulnak magyar gyógyszerrel. Városunkban mintegy 2 300-an dolgoznak a gyógyszergyártásban.
A Debreceni Egyetem és a Magyar Tudományos
Akadémia Atommagkutató Intézetének jelenléte,
oktatási és tudományos potenciálja, illetve eredményei kulcstényezők a debreceni gyógyszeripar
eddigi és jövőbeni fejlődésében.
Debrecen gyógyszeripari tradícióit kiegészítik az egészségipar további területei, az orvosiműszer-gyártás
(Medicor, Dispomedicor, EMD Kft.) és a diagnosztika
(Scanomed). A Debreceni Egyetem Klinikai Központja
az ország egyik legnagyobb betegellátó intézménye.
A klinikai háttér hozzájárul a gyógyturisztikai és az
egészséges élelmiszerre építő cégek fejlődéséhez is.

Richter Gedeon Nyrt.
2012-ben adták át a Richter Gedeon Nyrt. debreceni Biotechnológiai Üzemét. A Richter Gedeon Nyrt. magyarországi központú, innovációra épülő specializált gyógyszeripari vállalat.
A nemzetközi cég több mint 38 országban van
jelen 5 gyártóhellyel, 30 képviseleti irodával, valamint 38 kereskedelmi leány- és nagykereske-

delmi vállalattal. Tevékenysége vertikálisan integrált: gyógyszergyártással, kutatás-fejlesztéssel,
kereskedelemmel, valamint marketinggel foglalkozik. A társaság több mint 200-féle gyógyszert
gyárt. Termékeik között originális, generikus és
licenckészítmények egyaránt megtalálhatóak. A
debreceni létesítményben bioszimiláris fehérjegyógyszereket gyártanak emlőssejtes eljárással.
A cég 150 embert foglalkoztat Debrecenben.

TEVA Magyarország Zrt.
A debreceni gyógyszergyártás csaknem évszázados történetre tekint vissza, köszönhetően a Biogal
Gyógyszergyárnak, melyet 2004-ben vásárolt meg
a TEVA Magyarország Zrt. A TEVA-nak 50 országban van közvetlen képviselete, 25 országban gyártóhelye, 18 országban kutató-fejlesztő központja.
Debrecenben 2009 nyarán adták át azt a Generikus K+F Központot, mellyel a debreceni telephely
a vállalatcsoport európai piacra fejlesztő egységei
között a vezető helyre került. A cég évente mintegy
200 különböző hatóanyagból több mint 500-féle
készítményt állít elő Debrecenben, melyek elsősorban az európai piacokon kerülnek értékesítésre,
de a vállalat szállít Kanadába, Izraelbe és Ázsiába
is. Debrecenben a TEVA közel 2 000 embert foglalkoztat. A gyógyszergyár termelési volumene az
elmúlt években folyamatosan nőtt, és ez a fejlődési
ütem a tervek szerint a jövőben is folytatódik.

EMD Endoszkóp Műszer
Gyártó és Kereskedelmi Kft.
Az EMD Endoszkóp Műszer Gyártó és Kereskedelmi
Kft. 1997. évi alapítása óta megbízható partnere az
egészségügyi intézményeknek. A magyar tulajdonú társaság jelenleg 42 munkatársat foglalkoztat.
Gyártmánypalettáján kiváló minőségű endoszkópos optikák, műszerek, készülékek szerepelnek,
leginkább minimál invazív sebészeti területekre.
Típus- és gyártmányfüggetlen szervizével Magyarországon egyedülálló szolgáltatást nyújt. Működését áthatja az innováció, jelentős erőket fordít kutatás-fejlesztésre. Valamennyi tevékenységét szigorú
minőségirányítási kontrollal végzi. A hazai jelenlét
mellett, a világszínvonalú EMD-termékek kedvező
külföldi fogadtatására alapozva, a társaság tovább
szélesíti exportpiacainak körét.
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Élelmiszeripar

Szabó Miklós,
a Tranzit-Food Kft. alapítója:
“Debreceniként Debrecenben
tudunk gondolkodni, fejlődni,
sikereket elérni.”

Az élelmiszeriparral szemben támasztott globális
szükséglet egy része mennyiségi igényt támaszt,
ugyanakkor egyre nő a minőségi, feldolgozott élelmiszerek iránti globális igény is. Magyarország mezőgazdasági termelése és feldolgozóipara mind az
élelmezésbiztonság, mind a minőségi élelmiszerek
piacán jelentős potenciállal rendelkezik.

Magyarország hagyományosan mezőgazdasági ország, az erre épülő feldolgozóipar Debrecenben is
a legjelentősebb iparágak egyike. Az ország keleti
részén található, nagyon jó természeti adottságokkal, magas zöldség- és gyümölcstermesztési kultúrával rendelkező régió az országos adatokhoz képest a
gyümölcstermesztés 60%-át adja.
Debrecenben és környékén (Hajdú-Bihar) az élelmiszeriparban foglalkoztatottak száma: 4 230 fő.
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A Tranzit Food Kft. fő profilja a víziszárnyasok teljes integrációja és feldolgozása. Közel 50 állattartó teleppel rendelkezik, és az elmúlt években saját
feldolgozóüzemmel, keltetővel és takarmánykeverővel bővült az ágazati infrastruktúrája. Jelenlegi
kapacitása mellett éves szinten mintegy 2 millió
darab húslibát és 6 millió darab pecsenyekacsát
tud megtermelni, feldolgozni és értékesíteni. Ezzel meghatározó szereplője nemcsak a hazai, de
a nemzetközi víziszárnyas-, liba- és kacsapiacnak
is. A prémium minőségű termékei jelentős részét
exportálja. Közel 1 000 embernek biztosít folyama-

tos munkalehetőséget, és további több száz főre
tehető azok száma, akik a céghez kapcsolódva termelőként, bedolgozóként rendszeres munkához és
jövedelemhez jutnak.

Pentafrost
A Pentafrost Kft. gyorsfagyasztott zöldségek és
gyümölcsök előállításával és értékesítésével foglalkozó debreceni székhelyű, magyar családi vállalat,
mely 30 éves múltra tekint vissza. Főként morzsolt
és csöves csemegekukoricát, zöldborsót, zöldbabot és paradicsomot dolgoz fel; jelentős mennyiségben állít elő biotermékeket is.
Magyarország a gyorsfagyasztott csemegekukorica előállításában betöltött európai piacvezető szerepét elsősorban a Pentafrost Kft-nek köszönheti.
A vállalat három üzeme Magyarország legújabb és
legmodernebb hűtőházai közé tartozik. A termékek 90%-a európai uniós és keleti exportpiacokra
irányul, 10%-a pedig belkereskedelmi forgalomba
kerül. A cég alkalmazottainak száma 320 fő.

Globus
A GLOBUS Konzervipari Zrt. egyike Magyarország legnagyobb tradíciókkal rendelkező konzervgyárainak.
2006 óta a francia „Groupe d’aucy” csoport tagja. A
Globus márkanév a világ több mint 50 országában regisztrált, védett márka, e márkanév alatt jelenleg zöld-

ségkonzervek kaphatók a kelet-európai piacon. NyugatEurópában d’aucy márkanéven kerülnek forgalomba a
cég termékei, melyek nem tartalmaznak tartósítószert,
hanem a hőkezeléses eljárás eredményeként őrzik meg
a zöldségek tápértéket. Termékpalettájában megtalálhatók a kukorica, zöldborsó, zöldbab és ezek keverékei.
A társaság évente összesen 80 000 tonna mennyiségben állítja elő termékeit, amelyek 96%-át exportálja.
A Globus állandó alkalmazottainak száma közel 250 fő,
de szezonban további 200-250 embert foglalkoztatnak.
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Információtechnológia,
kommunikáció és elektronika

Ábrahám László, az NI Hungary Kft.
ügyvezetője:
„Büszkék vagyunk arra, hogy
érdemben járulunk hozzá Debrecen
gazdaságának erősítéséhez
munkahelyteremtő képességünkkel
és magyar beszállítói bázisunkkal.”

repel. Az elmúlt években ICT-szolgáltatóként átfogó
tapasztalatokra tett szert a nemzetközi outsourcing
területén, hiszen a T-Systems International több mint
25 országban van jelen, globális szolgáltatási hálózatot és mintegy 75 adatközpontot üzemeltet. Az évről évre dinamikusan bővülő debreceni csapat mára
több mint 1 700 főből áll.

Az IT szektor megjelenése Debrecenben 2001-re
tehető. A szolgáltatóiparban, így az informatikai
outsourcing területén is, az ügyfelek által elvárt
minőség, megbízhatóság, pontosság, gyorsaság
alapja az ember. A városunkba betelepült cégek
azért választották Debrecent, mert itt találták
meg a számukra nélkülözhetetlen, magasan kvalifikált, nyelveket beszélő munkaerőt.

Mára a szektorban foglalkoztatottak száma a városban megközelíti a 4 000 főt. A Debrecenbe betelepült cégek az elmúlt években folyamatosan és
lendületesen fejlődtek, évről évre növelni tudták
árbevételüket és eredményüket, sikereiket pedig a
számos elnyert szakmai díj is jelzi.
A régió informatikai iparának szereplői és a Debreceni Egyetem Informatikai Kara között szoros az
együttműködés, amely képzési és kutatási téren
valósul meg. A helyi informatikai cégek gyógyszeripari és élelmiszeripari vállalatokkal együttműködve számos új termék, szolgáltatás létrehozására
alkalmasak e-health és m-health területeken.

National Instruments
A mérés- és irányításautomatizálás területén piacvezető National Instruments Corporation 2001-ben hozta
létre első tengerentúli gyártóbázisát Debrecenben.
Az elektronikai eszközök gyártására szakosodott
NI Hungary Kft. megalakulása óta folyamatosan
növekszik, mára Debrecenben gyártják az NI hardvertermékeinek több mint 90%-át.

A hardvergyártás mellett Debrecenben kaptak helyet
a cégcsoport európai, ázsiai és amerikai részlegeit kiszolgáló központjai is, mint az IT, a jog, a pénzügy
és a Service Center. A gyártást szakképzett mérnökök
támogatják, kutatás-fejlesztési csoportjuk működésével pedig igazi tudásközponttá nőtte ki magát a
cég Magyarország keleti részén. A National Instruments debreceni üzeme közel 1 100 főt foglalkoztat.

IT Services Hungary
A német T-Systems International leányvállalataként
2006-ban alapított IT Services Hungary (ITSH) elsősorban az anyavállalat és a cégcsoport nemzetközi
ügyfelei számára nyújt teljes körű ICT-outsourcing és
rendszerintegrációs szolgáltatásokat.
A vállalat egyedülálló módon az ICT-szolgáltatások
teljes palettáját biztosítja; fő szakterületei a rendszerintegráció és az informatikai outsourcing, de kínálatában többek között az összes, széles körben alkalmazott szoftver és hardver platform SAP rendszer
szolgáltatásai, távoli és helyi szerverüzemeltetés, valamint hálózatmenedzselés és hálózatfelügyelet is sze-

British Telecom
A British Telecom (BT) a világ egyik vezető hálózati,
mobil és info-kommunikációs szolgáltatásokat és
megoldásokat kínáló cége, amely több mint 170 országban áll ügyfelei rendelkezésére.
A BT 1999 óta van jelen hazánkban, és 2007-ben
nyitotta meg Európai Szolgáltató Központját Budapesten és Debrecenben, amely azóta is stabil növekedési pályán halad. Alapítása óta már több mint
1 500, több nyelven beszélő, diplomás magyar fiatalt
foglalkoztat, és a BT nemzetközi üzletvitelének fontos, stratégiai bázisává, valamint hazánk egyik legnagyobb, legkomplexebb üzleti szolgáltató központjává fejlődött. A BT szakemberei Európa 15 országában
több mint 3 000 nemzetközi vállalatot és kormányzati
szervezetet támogatnak, többek között az ügyfélmenedzsment, a pénzügyi szolgáltatások, a hálózati és
IT megoldások, valamint különböző üzleti adminisztrációs szolgáltatások területén.
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2014-ben is tovább nőtt
a támogatott ügyfelek száma, illetve újabb tevékenységek és szerepkörök kerültek Magyarországra. Ennek
köszönhetően a vállalat az elmúlt egy évben több mint
100 új munkahelyet hozott létre, és összességében már
több mint 400 alkalmazottat foglalkoztat Debrecenben.

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK

Magyarország kormánya és Debrecen város vezetése elkötelezett abban, hogy vállalkozó- és befektetőbarát üzleti környezetet alakítson ki, és támogassa a helyben
működő vállalatok versenyképességét. Ennek megfelelően a Debrecenbe települő
és itt munkahelyeket létrehozó vállalkozások sokféle kedvezményben és támogatásban részesülhetnek, a befektetés volumenének, illetve a létrehozott új munkahelyek
számának függvényében. Az elérhető maximális támogatásintenzitás 50%, ami az
Európai Unióban a legmagasabb érték.

Hazai forrású közvetlen
támogatások

Európai Unió által
társfinanszírozott támogatás

Egyedi kormánydöntéssel megítélt pénzügyi támogatás eszközalapú, illetve munkahely-teremtési célú beruházások esetén igényelhető. A támogatás formája
vissza nem térítendő, utófinanszírozott, közvetlen támogatás. Mértéke a Magyar Kormány egyedi elbírálásától függ.

Az EU által társfinanszírozott támogatások jellemzően vissza nem térítendő, utófinanszírozott közvetlen
pénztámogatások formájában érhetők el. A támogatás mértéke pályázatonként változó.

Eszközalapú támogatás

Feltétele:

munkahely teremtése beruházási volumen

Adókedvezmények
Fejlesztési adókedvezmény

A beruházás befejezését követő időszakra vonatkozó
adókedvezmény. A támogatás a társasági adó 80%-ának
megfizetése alól ad mentességet a beruházás üzembe
helyezésének adóévében és az azt követő kilenc évben.
Feltétele:

Munkahely-teremtési támogatás

Feltétele:

munkahely teremtése beruházási volumen

munkahely teremtése beruházási volumen

Szociálisadó-kedvezmény

Adókedvezmény, melynek eredményeként a munkáltatói adóteher 0%-ra, 12,5%-ra vagy 14%-ra változhat,
a munkavállalói csoportoktól függően.

Képzési támogatás
Vissza nem térítendő, utófinanszírozott, közvetlen
pénztámogatás. A támogatás mértéke az elszámolható képzési költségek 50-70%-a lehet.
Feltétele:

munkahely teremtése

Tanműhely-létesítési támogatás
Vissza nem térítendő, utófinanszírozott, közvetlen
pénztámogatás. A támogatás maximális mértéke az
elszámolható költségek 73%-a lehet.
Feltétele:

új tanulószerződéses
munkavállaló

a támogatás kizárólag
nagyvállalatok számára
elérhető

startup ökoszisztéma

Debrecenben folyamatos fejlődést mutat a startup világ, és a
kapcsolódó kezdeményezések
eredményeképpen több sikeres
cég is létrejött.
Olyan közösségek alakultak,
mint a DebTech, mely a debreceni IT és startupok iránt érdeklődők gyűjtőhelye. Létrejött a
Debreceni Startup Kerekasztal is,
melynek havi ülésein lehetőséget kapnak a startup cégek vezetői, hogy a közösség érdekét
szolgáló célokat vitassák meg.
Az életképes ötletek támogatására jött létre az !gen Debrecen
innovátor, startupper és társadalmi vállalkozó képzés, mely
mentorprogrammal és inkubációval segíti résztvevőit. A kreatív
és inspiráló környezetet pedig a
város első coworking irodája, a
DebrecenHUB biztosítja.

A BitNinja egy olyan szerverbiztonsági
megoldás, amely közösségi védőhálóként működik, és a szervereket érő támadások 99%-a ellen hatékony védelmet nyújt. Skálázható megoldást biztosít
hosting és felhő szolgáltatók, valamint
adatközpontok számára.
www.bitninja.io

A mindensync egy felhő alapú integrációs platform webáruházak és ügyviteli
rendszerek integrálására, összekötésére, adataik valós idejű szinkronizálására
és munkafolyamatok automatizálására. Mindezt programozási tudás nélkül,
könnyen, gyorsan, egyszerűen és pár
perc alatt.
www.mindensync.hu

A Slamby egy egyedi, innovatív szövegértelmező és szövegfeldolgozó technológiát fejleszt. A csapat által fejlesztett
technológia teljesen nyelvfüggetlen, így
képes bármilyen nyelvű írott szöveg elolvasására, megértésére, és a kinyert
információk alapján üzleti folyamatok
segítésére, automatizálására. A Slamby
ezt a technológiát felhasználva fejleszt
különböző dokumentumfeldolgozó üzleti megoldásokat.
www.slamby.com

Debrecen első közösségi irodája a város
központjában helyezkedik el, jellemzői a
professzionális irodai környezet, az inspiráló munkatér és az interaktív kialakítás. A DebrecenHUB számos kulturális és
üzleti programot szervez és lát vendégül, segítve a helyi vállalkozói közösség
folyamatos növekedését.
www.debrecenhub.hu

Az OptiMonk egy díjnyertes online marketing eszköz, mely egy szabadalmaztatott technológián alapulva segít más
weboldalak hatékonyabbá tételében,
elsősorban a konverzió és a bevételek
növelése által. Az OptiMonkot használó
weboldalak átlagosan 126% növekedést
értek el a feliratkozó gyűjtési hatékonyságukban.
www.optimonk.hu

A Vitrolink egy sejtbiológiai folyamatok
megfigyelését végző fejlett, automata
mikroszkóp szolgáltatás. Céljuk eljuttatni
megoldásaikat rákkutatással foglalkozó
laboratóriumokba, hogy drasztikusan olcsóbbá és hatékonyabbá tegyék a sejtbiológiai megfigyeléseket szerte a világon.
Jelenlegi partnereik a Debreceni Egyetem egyes kutató laboratóriumai.
www.vitrolink.com

A Glulu gluténmentes pékmanufaktúra
saját fejlesztésű, cirok alapú lisztkeverékből készít friss, glutén- és allergénmentes
péktermékeket. Versenyelőnyük, hogy
kizárólag minőségi, természetes alapanyagokkal dolgoznak, tartósítószert
nem használnak. A kézműves technikának köszönhetően, minden termékük
szeretettel és gondoskodással készül.
www.glulu.hu

A Xeropan forradalmi módon közelíti
meg a nyelvtanulást és az egészet egy
mesés világba csomagolja. Egy kalandos
történeten keresztül vezet végig, napi
kihívásokkal és küldetésekkel, hogy mindig izgalmas legyen a tanulás.
www.xeropan.com

A PlanMaster3D egy teljesen új dimenzióját nyitotta meg a fogorvos-beteg
kommunikációnak. Ez az egyedülálló
online szoftver lehetővé teszi az orvosok számára, hogy a személyre szabott
3D animációk segítségével akár a legbonyolultabb kezeléseket is gyorsan és érthetően be tudják mutatni, mindezt akár
egy kattintással.
www.planmaster.hu

konferencia
turizmus

Gazdag kínálati paletta
Debrecen az elmúlt években nemzetközileg is számon tartott, fontos konferenciaközponttá vált, ahol
bármilyen igény kiszolgálására találhatók kitűnő
adottságokkal rendelkező helyszínek, a néhány tíz fős
rendezvényektől a több ezer fős, több napos rendezvénysorozatokig. Ennek köszönhetően a város évente több száz kisebb-nagyobb rendezvénynek nyújt
helyet, amelyek között üzleti, tudományos, szakmai,
kulturális, hitéleti és civil rendezvények egyaránt megtalálhatóak.
A debreceni rendezvényhelyszínek közül kiemelkedik
Magyarország egyik legmodernebb konferenciaközpontja, a Kölcsey Központ, amely a legkorszerűbb
technikai felszereltséggel szolgálja ki ügyfeleit:
• beépített és mobil hangosító rendszer, keverőszoba
• vetítési lehetőség, vászon, projektor, vetítőgép, kezelőhelyiség
• wireless internet hozzáférési lehetőség

• állítható magasságú színpad, bővítési lehetőséggel,
mobil lelátók
• színpadi világítási rendszer, vezérlőhelyiséggel
• rádió és TV közvetítésre alkalmas belső tér és technikai kialakítás
• saját kábel TV rendszer, vezérlő és editáló helyiségekkel
• 4 nyelvű szinkrontolmács rendszer
Kedvelt rendezvényhelyszín Magyarország legszebb
stadionja, a Nagyerdei Stadion, amely számos, rendezvényekre és protokoll eseményekre alkalmas
helyiséggel áll az érdeklődők rendelkezésére. A fentieken túl több színvonalas helyszín található még a
városban, amelyek alkalmasak elegáns, exkluzív események megszervezéséhez, beleértve az akár 8 500
fő számára is alkalmas Főnix Csarnokot, a színes kulturális kínálatot nyújtó, egyedi hangulatú Nagyerdei
Víztornyot, vagy a Lovarda Konferenciaközpontot is.

Szállás és gasztronómia
A város idegenforgalmi befogadóképessége lehetőséget teremt akár a több ezer látogatót is vonzó,
nemzetközileg is jelentős konferenciák, vagy nemzetközi sportesemények megrendezésére is. Debrecen négy- és ötcsillagos szállodái bőséges szálláskínálattal, karakteres gasztronómiai élményekkel, és a
legmagasabb igényeknek is megfelelő szolgáltatásokkal várják a városunkba látogatókat.

Élhető város

Kultúra

Tömegközlekedés

Hotelek és ingatlanok

Debrecent virágzó kulturális és pezsgő művészeti élete méltán emeli a régió kultúrközpontjává. A
klasszikus és kortárs múzeumok, a galériák, a városi és alternatív színházak, a koncerttermek és a
mozik a hét minden napjára kínálnak programokat.
Az évente megrendezésre kerülő különböző zenei,
irodalmi, tánc-, illetve gasztronómiai fesztiválok
tovább színesítik a kulturális palettát.

A város kiváló közútjai mellett kiterjedt tömegközlekedési hálózattal is rendelkezik. Autóbuszok, villamosok és trolibuszok helyi és helyközi járatai biztosítják a városban lakók gondtalan közlekedését.
A kiterjedt lefedettségnek és a jól összehangolt
járatoknak köszönhetően Debrecen lakosai félórán
belül eljuthatnak otthonuktól a munkahelyükig.
Debrecenben és környékén 80 kilométernyi kerékpárút-hálózat is segíti a közlekedést.

A 4 és 5 csillagos hotelek, valamint a városban működő számos kisebb panzió több ezer látogató, üzletember vagy turista elszállásolását teszi lehetővé.
Gyönyörűen kialakított, új építésű és felújított felső
kategóriás ingatlanok, belvárosi és zöldövezeti lakások, illetve kertes házak vásárolhatók 80–200 ezer
eurós áron, vagy bérelhetőek havi 300–1000 euróért.

Szabadidő és wellness

Sport

Külföldiek Debrecenben

Debrecen gyógyvizéről híres termálfürdője, szabadtéri strandjai és az ország legnagyobb fedett
aquaparkja várják a kikapcsolódásra vágyókat. A
természet szerelmesei sétálhatnak Debrecenben a
Nagyerdei Parkerdőben, vagy kirándulhatnak, akár
biciklitúrázhatnak a város környékén fekvő erdőkben, illetve tavak körül.

A város több első osztályú sportcsapattal is büszkélkedhet a futball, vízilabda, jégkorong és kézilabda
ágaiban. A 20 ezer fő befogadására alkalmas futballstadion, a sportuszoda 50 méteres versenypályája és az atlétikai stadion számos rangos nemzetközi megmérettetésnek adott már otthont. Legyen
szó bármilyen sportágról – a tenisztől a kosárlabdán
át a falmászásig –, mindenki megtalálja saját számítását; fitnesztermek, korcsolyapályák és lovardák is
várják a sportolni vágyókat Debrecenben.

Csaknem 5 000 külföldi él Debrecenben. Az oktatás magas színvonala sokakat csábít a Debreceni
Egyetemre, és az itt működő nemzetközi cégek is
előszeretettel alkalmaznak külföldi munkaerőt. A
köz- és kulturális szolgáltatások nagy része elérhető
angol nyelven, kétnyelvű iskolák és idegen nyelvű
közösségek működnek a városban, 2017-ben pedig
megnyitja kapuit a város első nemzetközi óvodája
és iskolája is.

Egészségügy
A város kiterjedt egészségügyi hálózattal rendelkezik, a klinikák és kórházak a legkorszerűbb gyógyászati technikák és diagnosztikai módszerek alkalmazásával szolgálják a betegellátást. Több ezer
orvos és egészségügyi dolgozó magas színvonalon
látja el a város és a megye járó- és fekvőbetegeit.
Az állami intézményeken kívül számos specializálódott magánrendelő is működik Debrecenben.

Vendéglátás és vásárlás
Hangulatos éttermek hazai és nemzetközi konyhával, kávézók, cukrászdák, borbárok és romkocsmák kavalkádja teszi „ízesebbé” a debreceni életet.
A kézműves kiskereskedők boltjaiban, a termelői
piacokon, valamint a szuper- és hipermarketekben
minden vásárló megtalálja kedvenc termékeit. Ruhák, cipők és kiegészítők színes választéka lelhető
fel egyedi készítésű és világmárkák üzleteiben.

Debrecen környéki kirándulások
A világörökség részének nyilvánított Hortobágy
végtelen pusztáival és őshonos állataival; Hajdúszoboszló termálvizével, nyitott strandjával és csúszdaparkjával; a világhírű Tokaji borról híres Hegyalja
különleges borkóstolókkal; a Bükk és a Mátra lankás
dombjaival és gyönyörű hegycsúcsaival különleges
élményeket tartogat mindazoknak, akik a város határain túl is kikapcsolódásra vágynak.

befektetésösztönzés

EDC Debrecen –
professzionális támogatás
Hatékony segítség a teljes befektetési időszakban, az
adatgyűjtéstől az utógondozásig
Befektetői szolgáltatások
Debrecen város gazdaságfejlesztési társasága, az EDC Debrecen áttekinthető és naprakész információkkal, valamint szakértői szolgáltatásainak széles körével segíti a Debrecen mint üzleti helyszín iránt érdeklődő befektetőket. Az EDC Debrecen szakértőkből álló
befektetésösztönzési csapata a befektetési időszak teljes folyamatában hasznos segítséget
tud nyújtani:

Döntéshozatali fázis
• pontos, naprakész, személyre szabott információszolgáltatás
• a befektetői igényeknek
megfelelő helyszínek összegyűjtése, bemutatása
• helyszínlátogatások, találkozók megszervezése és
lebonyolítása
• közvetítés a befektetők és a
helyi szereplők között

Megvalósítási fázis
• beszállítók, kivitelezők
felkutatása
• információszolgáltatás az
adózási, jogi és gazdasági
környezettel kapcsolatban
• közreműködés az engedélyeztetés és a hatósági
folyamatok hatékony
megvalósítása során

Működési fázis
• bővítési igényekkel kapcsolatos támogatás
• együttműködés bármilyen helyi gazdasági
kérdésben
• közvetítés a vállalat és a
városvezetés között

Önt is várjuk Debrecenben!
invest.debrecen.hu
investment@edc.debrecen.hu
EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ
Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Piac utca 79.
+36 52 521 480

Kapcsolatok
Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Régi Városháza
4024 Debrecen, Piac utca 20.
+36 52 511-400
kabinet@ph.debrecen.hu
Debreceni Egyetem
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
+36 52 512-900
info@unideb.hu
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
+36 52 500-710
hbkik@hbkik.hu
Innova Észak-Alföld Regionális
Innovációs Ügynökség
4031 Debrecen, Kürtös utca 4.
+36 52 880-250
innova@eszak-alfold.hu
Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA)
1055 Budapest, Honvéd utca 20.
+36 1 872-6520
info@hipa.hu
Források:
Központi Statisztikai Hivatal honlapja: https://www.ksh.hu/, Debreceni Egyetem
(2014): Minden a számok tükrében: Az egyetemről, https://www.atomki.hu/,
Központi Statisztikai Hivatal: 2011. évi Népszámlálás, A népesség iskolázottsága,
EDC Debrecen saját kutatás, HIPA (2015): Aktuális támogatási információk,
https://www.teva.hu/, https://www.richter.hu/, http://pharma-flight.com/hu,
http://goldenfood.info/goldenfood/, http://www.pentafrost.hu/,
http://www.globus.hu/, http://www.it-services.hu/,
http://hungary.ni.com/, http://home.bt.com/
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Európai Szociális
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

