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Az ITD Hungary Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség 2004-ben alapította meg 

„Az Év Befektetője” címet, elismerve azon befektetők tevékenységét, akik az adott évben a 

legnagyobb mértékben járultak hozzá a magyar gazdaság fejlődéséhez, a foglalkoztatottság 

növeléséhez. A díjak ünnepélyes átadására 2010. december 9-én került sor az ITD Hungary 

budapesti székházában öt kategóriában: 

 

"Az Év Befektetője" díj 

 

„Az év befektetőbarát ipari parkja” címet a Jászfényszarui Ipari Park érdemelte ki a mintegy 210 

Magyarországon működő Ipari Park közül. A díj elbírálásánál a szakmai zsűri figyelembe vette az 

Ipari Park, a helyi Önkormányzat befektetés-ösztönzés terén tett erőfeszítéseit, valamint  az új 

beruházások illetve a teremtett új munkahelyek számát. Az ITD Hungary Zrt. tapasztalatai szerint 

Jászfényszaru a régió legkeresettebb telephely-létesítési helyszíne. Az Ipari Park 21 éve ad otthont a 

43 milliárd forintos beruházást megvalósító Samsung televíziógyárának és aktív 

marketingtevékenységgel igyekszik a betelepülő vállalkozások számát növelni, rendkívül 

eredményesen használva az ITD Hungary Zrt. által kínált lehetőségeket. 



 

Versegi László ügyvezető úr átveszi a díjat  

Dr. Becsey Zsolt úrtól, a Nemzetgazdasági Minisztérium külgazdaságért felelős államtitkárától. 

Fotó: Cziglán Balázs 

 „Az év legnagyobb befektetője”, az AUDI AG,  szeptemberben jelentette be, hogy mintegy 252 

milliárd forint (900 millió euró) beruházással bővíti győri kapacitásait 2013-ig, és a vállalatot teljes 

gyártási folyamatot lefedő autógyárrá építi ki. Évente több mint 125 ezer gépkocsit gyártanak a cég 

magyarországi telephelyén. A versenyszempontok alapján a győri üzem elsősorban a kiváló 

infrastruktúrával, a rugalmas és hozzáértő munkaerővel, valamint a kedvező bérstruktúrával nyerte el 

a beruházást. 

„Az év legnagyobb kapacitásbővítést végrehajtó vállalata” díjat idén a Magyarországon 1991 óta 

jelen lévő General Motors Powertrain-Magyarország Kft. nyerte el. A szentgotthárdi gyár a világ 

egyik vezető motorgyára lesz azt követően, hogy négy év múlva befejeződik az idén ősszel bejelentett 

500 millió eurós beruházás, amelynek révén a termelőkapacitás eléri az évi egymillió darabot, és 800 

új munkahely jön létre. 

„Az év legnagyobb regionális szolgáltató központját létrehozó vállalata”  kategória nyertese a 

Kinetic Concepts Inc. (KCI) lett. A KCI vezető orvostechnológiai vállalat, mely a sebkezelés, 

szövetregeneráció és a terápiás támogató rendszerek piacán kutat, fejleszt, gyárt és forgalmaz 

innovatív, csúcstechnológiájú termékeket. A cég szeptemberben ötven főt foglalkoztató globális 

szolgáltató központot nyitott Budapesten, amelyet a következő években több száz fős létesítményre 

bővítenek.  

 

 



A „K+F együttműködésért” díjat a Nokia Siemens Networks (NSN) kapta az ELTE-vel és a BME-

vel kötött együttműködéséért. A vállalat évente csaknem egymillió eurót fektet a magyar diplomások 

képzésébe. A program keretein belül diákok százai kapnak lehetőséget arra, hogy gyakorlati 

tapasztalatot szerezzenek az NSN laboratóriumaiban Budapesten. A Nokia Siemens Networks 

budapesti K+F központja az egyik legnagyobb kutatás-fejlesztéssel foglalkozó bázis Magyarországon: 

a 850 hazai munkavállaló több mint fele ezen a területen dolgozik. A vállalat idén további 100 

fejlesztőmérnökkel bővíti tudásközpontját azok után, hogy a Nokia Siemens Networks Budapestet 

választotta globális vasúti rádiókommunikációs kompetencia-központja székhelyéül. 

 

Az Év Befektetője oklevél 

Az elismeréseket Denéné Tóth Marianna, az ITD Hungary vezérigazgatója, Dr. Becsey Zsolt, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium külgazdaságért felelős államtitkára, Urbán Zoltán a Magyar Fejlesztési 

Bank vezérigazgató-helyettese és Lukácsy Gergely, az ITD Hungary megbízott befektetési igazgatója 

adta át. Az oklevelet és a díjat Versegi László, a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. ügyvezetője vette 

át, az Önkormányzatot pedig Zsámboki Sándor a pénzügyi, településfejlesztési és jogi bizottság 

elnöke képviselte az ünnepségen. 

 

Jászfényszaru, 2010. December 10.                   Drégeli Ádám 

 


