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A szerző – korábbi számainkban ismertetett, térségi logisztikát elemző módszereivel (Logisztika 
2005/3, 2005/4) – Kaposvár után (2005/6) most az egész Dél-Dunántúl régiót teszi vizsgálata tár-
gyává. Elemzésében nem csak a térség logisztikai helyzetét tárja fel, de kísérletet tesz a problémák 
megoldási lehetőségeinek felvázolására is. 

 

Tárgyszavak: régió; régiófejlesztés; régióelemzés; regionális fejlesztési politika; térségfejlesztés; versenyképesség; 
közlekedés; közlekedéstervezés; Magyarország. 

 
Gazdaságföldrajz 
 
A Dél-Dunántúl régió logisztikai helyzetét, straté-
giai fejlesztésének lehetőségeit meghatározza, 
hogy Magyarország délnyugati részén, a horvát 
határ mentén fekszik. Közlekedés-földrajzilag 
mind a mai napig nagyrészt perifériális elhelyez-
kedésű, sőt mi több, hazánk legritkábban lakott (70 
fő/km²), 984 ezer fős régiója.  
 
Az egy főre jutó bruttó hazai termék adatait tekint-
ve a régió pozíciója több mint tíz százalékponttal 
romlott az országos átlaghoz képest 1994 és 2002 
között (1994-ben a régió az országos átlag 83,65%-

át érte el, 2002-ben már csak 73,06%-át), jelenleg 
az ország GDP-jének 7,1%-át adja. 
 
A régió népessége kedvezőtlen korösszetételű, az 
országos átlagnál magasabb a halálozási ráta. A 
negatív természetes szaporulat okozta népesség-
csökkenést fokozza a régiót jellemző migrációs 
veszteség. A régió aktivitási rátája alacsonyabb, 
munkanélküliségi rátája magasabb az országosnál, 
és nagy területi különbséget mutat. A lakosság 
képzettségi szintje a magasabb képzettségi szintek 
esetében elmarad az országos átlagtól, ami össze-
függ azzal, hogy a minőségi munkaerő munkalehe-
tőségek híján elvándorol. A régió felsőoktatása 
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igen fejlett, piacképessége azonban nem megfelelő, 
az egyetemek műszaki és informatikai profilja nem 
elég hangsúlyos. 
 
A régió perifériális helyzete miatt nem tudott sikere-
sen bekapcsolódni a világgazdasági folyamatokba. 
A külföldi tőkebefektetés jelentéktelen (az országba 
befektetett tőke alig két százaléka került a régióba), 
itt a legrosszabb az ipar exportképessége. A szekun-
der szektor a nehézipar évtized eleji leépülését kö-
vetően nem indult fejlődésnek, nem alakult ki ver-
senyképes ipari termékszerkezet. A régióban a leg-
alacsonyabb az egy főre jutó ipari termelési érték. 
Hiányzik az a termelő nagyvállalati kör, amelyik 
köré a kis- és középvállalatok (kkv) beszállítói köre 
kialakulhatna. A kkv-k tőkeellátottsága elégtelen, 
fejletlenek az üzleti szolgáltatások. Kevés az ipar-

orientált kutatóhely, a kutatóhelyek kapcsolata a 
vállalkozásokkal alig realizálható.  
 
 
Közlekedés 
 
A régió külső elérhetősége és belső átjárhatósága 
rossz (1. táblázat). Ennek okai: 
• hiányoznak a régiót feltáró kelet–nyugati és 

észak–déli gyorsforgalmi utak,  
• a vasúthálózat rossz minőségű, nem rendelkezik 

kétvágányú fővonallal,  
• kevés a régió határait alkotó folyókon a híd és a 

határátkelőhely, 
• a közlekedési hálózat szerkezete nem szolgálja 

a regionális kohézió erősödését. 
 
 

1. táblázat 
A régió közlekedése – GYELV-elemzés (SWOT-analízis) 

 
Erősségek Gyengeségek 

• Helsinki-korridorok érintik a régiót  
• Hajózható vizek határolják a régiót  
• Pécs-Pogány repülőtér szilárd kifutópályája, 

világító- és radarberendezései kiépültek  
• A taszári légikikötő kitűnő műszaki állapotú, 

kiépült utasfogadó épülettel  
• Vasúti törzsvonalak a régió belső területeit is 

feltárják 

• Régió feltáratlansága a kelet–nyugati irányú gyorsforgalmi 
összeköttetés hiánya miatt  

• Különösen elzárt, nehezen megközelíthető külső és belső perifériák 
• Bajától délre nincs állandó átkelő a Dunán  
• Horvátország felé a határátkelők száma kevés  
• Közlekedési hálózat szerkezete nem kedvező a régió belső 

átjárhatóságát illetően  
• Vasúti pályák műszaki színvonala romlik, a vasúti szolgáltatások 

visszafejlődnek, kirívóan hiányos interregionális és nemzetközi 
összeköttetések 

• Közösségi közlekedés versenyképességének romlása  
• Mellékútvonalak és helyi önkormányzati utak burkolatának állapota 

rossz 

Lehetőségek Veszélyek 

• Helsinki-korridorok érintik a régiót 
• Hajózható vizek határolják a régiót három irányból 
• Regionális repülőterek szerepe növekszik a diszkont 

(fapados) légitársaságok terjeszkedése miatt 
• Európai uniós ösztönzők és iránymutatások 

a környezetbarát közlekedési módok elterjesztése 
érdekében 

• Horvátország rövid távon, a balkáni államok 
középtávon csatlakozhatnak az Európai Unióhoz 

• Fokozódó motorizáció egyre nagyobb mértékben terheli a meglévő 
közúti hálózatot 

• Egyéni közlekedés részesedése növekszik a közösségi közlekedés 
rovására 

• Szállított áruk mennyisége nő, és a növekmény legnagyobb része a 
közúthálózatra jut 

• Közösségi közlekedés finanszírozási anomáliáit a kormány nem 
oldja meg 

• A térségi alapú közösségi közlekedési rendszerek kialakításához 
szükséges jogszabály-változásokat nem alkotják meg 
a törvényhozók 
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Közúti közlekedés 
 
A közlekedési alágazatok közül a közúti közleke-
dés alapvető jelentőségű. A közúthálózat elemei a 
távolsági közlekedést szolgáló autópályák, az első- 
és másodrendű főutak, valamint a vidéki térségek 
közlekedési feltárását szolgáló mellékutak. 
 
Autópályák, gyorsforgalmi utak 
 
Magyarországon a Dél-Dunántúl régió rendelkezik 
a legrövidebb autópályaszakasszal, a Balaton Bu-
dapest felőli partszakaszán. Az M7-es autópálya 
továbbépítése Horvátország irányába csak a közép-
távú tervekben szerepel. Dél-Dunántúlon az orszá-
gos közúthálózat hossza 4334 km. Ebből 18 km 
autópálya, 274 km elsőrendű főút. A közforgalmú 
üzemanyagtöltő állomások száma 243. 
 
A regionális térszerkezetet jelentősen módosító 
gyorsforgalmi úthálózat elemei közül kettő kiépíté-
se várható a következő évtizedekben: a régiót nyu-
gat–keleti irányba átszelő, Nyugat-Magyarországot 
a Dél-Dunántúlon keresztül az Alfölddel összekötő 
M9 (déli autópálya /dap/) és az észak–déli irányú 
M6-M56-os gyorsforgalmi út. A harmadik terv a 
meglehetősen bizonytalan sorsú M65-ös vagy du-
nántúli autópálya (dutap), amely Siófok és Pécs-
Bóly érintésével az M7 és az M56-os gyorsfor-
galmi utakat kötné össze. Készen van már a maj-
dani M9-es részét képező kaposvári elkerülő út, 
illetve a szekszárdi Duna-híd és az ahhoz vezető 
kétsávos, de négysávossá bővíthető mintegy 20 
km-es útszakasz a 6-os út és az 51-es út összeköt-
tetéséhez.  
 
Főutak 
 
A Dél-Dunántúl régióban a kiemelt jelentőségű 
főutak aránya (23%) bár némileg magasabb az 

országosnál (21%), együttes hosszúságuk mindösz-
sze 983 km-t tesz ki. Az elsőrendű főutak közül a 
7-es számú teljes hosszában, a 6-os számú pedig 
Szekszárdig, a régió északi, illetve keleti peremén 
vezet, feltáratlanul hagyva a Dél-Dunántúl belső 
területeit. A régióban jelentős főútvonal-hiányos 
területek alakultak ki, elsősorban Somogy megyé-
ben és délnyugaton végig a Dráva mentén. 
 
A másodrendű főközlekedési utak feladata részben 
a megyeszékhelyek közötti, részben a városok és a 
megyeszékhelyek közötti közúti közlekedési kap-
csolat fenntartása. A megyeszékhelyek közül Ka-
posvár az egyetlen, melyet csak másodrendű főút-
vonalakon lehet megközelíteni. A településhálózat-
ban, az utóbbi években lezajlott változások – a 
városok számának növekedése – miatt a kétszám-
jegyű főutak csak részben tudják ellátni e feladatu-
kat. Ezért jórészük csupán – a közlekedési feltárást 
és nem a távolsági közlekedést szolgáló – alsóbb-
rendű utakkal érhető el. 
 
A régió kistérségeinek közúti közlekedési kapcso-
latait nagymértékben befolyásolja, hogy milyen 
távol helyezkednek el a fővárosból kiinduló főköz-
lekedési utaktól és az azok által gerjesztett forga-
lomtól. E szempontból is lényeges a főutakkal való 
ellátottság. A régió déli szegélyén, Baranya me-
gyében jóval kisebb a főközlekedési utak aránya, 
mint Tolna megyében. Az útsűrűséget befolyásolja 
a településhálózat szerkezete: a Dél-Dunántúlon a 
közúthálózat 100 km² területre számított sűrűsége 
30,7 km, némiképp elmarad az országostól (32,7 
km/100 km²). 
 
Közlekedésbiztonsági és környezeti szempontból 
egyaránt problémát jelent, hogy a főútvonalak sok 
esetben lakott területen vezetnek keresztül. Ezért a 
régió több településén elkerülő, ill. tehermentesítő 
utat építenek a közeljövőben, pl. Kaposváron, Bar-
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cson, Pécsett. A közlekedésbiztonságot javíthatja a 
szintben kereszteződések átépítése körforgalmú 
csomóponttá. A közelmúltban több körforgalmú 
csomópont készült el, illetve továbbiak létesítése 
várható a régióban. 
 
Az utak minősége 
 
A főúthálózat minősége nem tér el számottevően 
az országos átlagtól; a jó minőségű főútvonalak 
aránya Baranyában nem éri el, a másik két megyé-
ben viszont meghaladja az országos átlagot. 
Ugyanakkor a rossz minőségű főutak aránya Tol-
nában valamivel az országos átlag felett van. A 
főútvonal-hálózat pályaszerkezetének teherbírása 
nagyjából megegyezik az országos átlaggal. 
 
A Dél-Dunántúl régió mellékútvonal-hálózata 
rossz minőségű és hiányosan kiépített. A gyenge 
minőségű, alacsony tengelyterhelést bíró – alsóbb-
rendű és bekötő – közutak aránya felülmúlja az 
országos átlagot. (Tolna megye 1072 km hosszú 
közúthálózattal rendelkezik, ennek azonban csak-
nem fele, 467 km sorolható a makadám-, illetve a 
földút kategóriába.) 
 
A mellékútvonalak burkolatának állapota általáno-
san rossznak mondható. A nem megfelelő, illetve 
rossz minőségű utak aránya Baranya megyében 
meghaladja a hatvan százalékot, de Tolna megye 
mellékútjainak több mint fele is ebbe a kategóriába 
esik. Somogy és Tolna megyében még jelenleg is 
találhatók mellékútvonal-hálózatba tartozó, kiépí-
tetlen földutak (0,8%, illetve 2,3%).  
 
A mellékúthálózat teherbírási adatai alapján a leg-
rosszabb helyzetben a Dél-Dunántúl van, mert itt a 
teljes hálózatnak alig több mint harmada jó vagy 
megfelelő minőségű. A burkolatok több mint fele 
élettartama végén jár, vagy azon túl van. 

Vasúti közlekedés 
 
A régió vasúthálózata rácsos szerkezetű. Gerincét a 
nemzetközi törzshálózati vonalak alkotják, melyek 
Kaposváron és Pécsen kívül több kisebb várost 
fűznek fel. E vonalak mellett meghatározók a bel-
földi törzshálózati vonalak, melyek a városok – 
köztük a tolnai megyeszékhely, Szekszárd – távol-
sági kapcsolatainak hordozói. A fővonalak alkotta 
kereteket a mellékvonalak töltik ki. Ezeknek az 
egykor országos sűrűséget meghaladó hálózata, az 
1970-es évek pályamegszüntetéseivel erősen meg-
ritkult, azonban forgalomtechnikai okok mellett az 
érintett térségek gazdasága és lakossága számára is 
fontos.  
 
Dél-Dunántúl az országos átlaghoz képest kevésbé 
gazdag fővonalakban, következésképpen a vasutak 
teljesítőképessége is szerényebb. A fővonalak szá-
zalékos aránya alapján a legnagyobb teljesítőké-
pességűek a Somogy megyei vasutak (54%), a 
legkisebb Tolna megye hálózata (38,7%). A vona-
lak személyforgalmának alakulásában a nagyobb 
városok területi elhelyezkedése a meghatározó. A 
forgalom megoszlását tekintve kiemelkedő jelentő-
ségű egyrészt a megyeszékhelyek és Budapest 
közötti forgalom, másrészt a vonzáskörzeti közle-
kedés. A teherforgalom tekintetében a nemzetközi 
tranzitforgalmat is hordozó Murakeresztúr/Gyé-
kényes–Kaposvár–Dombóvár–Budapest vonal a 
legjelentősebb. A régió városai közül a bányászat 
megszűnése ellenére még mindig Pécs kelti a leg-
nagyobb belföldi és nemzetközi áruszállítási cél-
forgalmat, szállításigényes gazdasága révén. 
 
Dél-Dunántúl vasútvonalainak hossza 1151 km. A 
régiót átszelő két nemzetközi fővonal (Budapest–
Siófok–Nagykanizsa–Murakeresztúr, ill. a már 
említett Budapest–Dombóvár–Kaposvár–Gyéké-
nyes), valamint a régió egyetlen belföldi törzsháló-
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zati vonala (a Budapest–Murakeresztúr vonalhoz 
csatlakozó Dombóvár–Pécs összeköttetés) össze-
sen 316 km, mindhárom egyvágányú, villamosított. 
A régió többi, 835 km-nyi vasútvonala a mellék-
vonalak csoportjába tartozik. 
 
A régió vasútvonalainak minősége rossz és egyre 
romlik. Fővonali kiépítésű és villamosított a Buda-
pest–Pécs, a Dombóvár–Gyékényes, és a Székes-
fehérvár–Siófok–Nagykanizsa–Gyékényes vonal, 
ám ezek minősége sem megfelelő. A Dél-Dunántúl 
régió felé irányuló forgalom zömét levezető Buda-
pest–Pusztaszabolcs vonalszakasz felépítményei 
elavultak, az elérhető átlagsebesség nem több 80 
km/óránál. A Pusztaszabolcs–Pécs vonalszakasz a 
régió legjobb állapotában lévő vonala, ahol a von-
tatási sebesség 120 km/óra, bár állandó lassújelek a 
vonal több szakaszán is életben vannak. A Dom-
bóvár–Gyékényes vonalon a megengedett legna-
gyobb sebesség 60–80 km/óra, a Székesfehérvár–
Siófok–Nagykanizsa–Gyékényes vonalon 100 
km/óra. Állandó lassújelek mindegyik vonalon 
gyakran előfordulnak. 115 évvel ezelőtt egy gőz-
mozdonyos vonat négy óra alatt ért Kaposvárról 
Budapestre. Akárcsak napjainkban a villanyvonat. 
Az egyetlen közvetlen gyorsvonatnak Kaposvár és 
Budapest között, amely nem InterCity, egy órával 
meghosszabbították a menetidejét. A már így is 
rossz vasúti közlekedés még rosszabb lett a főváros 
és a megyeszékhely között. 
 
A mellékvonalakon a vontatási sebesség elgondol-
kodtatóan lassú, nem kirívó a 20–30 km/órás átlag-
sebesség. A régióban kétvágányú vonal nincs, au-
tomatikus jelbiztosítással csak a budapest–pécsi és 
a balatoni vonalak vannak ellátva. A Dél-Dunántúl 
régióban az utóbbi években fejlesztések nem történ-
tek, ezért a pályák állapota romlik, a menetidő 
növekszik. A Rétszilas–Szekszárd vonalat 2004-
ben újították fel. 

Vízi közlekedés 
 
Dél-Dunántúlon a vízi közlekedéshez szükséges 
természeti adottságok kedvezőek, mivel a régiót 
minden oldalról hajózható vizek határolják:  
• Duna,  
• Dráva,  
• Sió, 
• Balaton. 
 
Duna 
 
A régió keleti peremét – közvetlenül a mohácsi, a 
paksi és a szekszárdi kistérséget – érintő Duna nem-
zetközi hajózásban betöltött szerepe némileg vissza-
esett. Az alsó Duna-szakasz hajózási viszonyai to-
vábbra sem rendeződtek. A folyami hajópark re-
konstrukciójához, a technológiaváltáshoz nem sike-
rült állami forrásokat szerezni. A vártnál lassúbb az 
országos közforgalmú kikötők fejlesztése is. A régi-
óban jelenleg is több vízi be- és kirakodóhely mű-
ködik: Bogyiszlón, Dunaföldváron, Fadd-
Domboriban, Madocsán, Mohácson és Pakson.  
 
Mohács kivételével a Dunán nincs medencés kikötő, 
kiépített rakpart, ami könnyítené a rakodást. Vasúti 
kapcsolata mindössze Mohács és Paks kikötőjének 
van. A folyami kikötők forgalma csekély, évente 
néhány száz és huszonötezer tonna között ingado-
zik. A vízi út alacsony kihasználtságának fő oka:  
• a kikötői infrastruktúra és szuprastruktúra (da-

rupályák, rakodóberendezések, raktárak) ala-
csony színvonala, illetve  

• a szakosodott teherkikötők, logisztikai közpon-
tok hiánya.  

 
A rakomány főként igen kis fajlagos értékű kavics, 
homok, műtrágya és gabona. A kikötők többsége 
inkább sport-, valamint belföldi és nemzetközi 
turisztikai célokat szolgál. 
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A dunai uszálykikötő Mohácson 1926-tól három 
fejlesztési ütemben nyerte el jelenlegi arculatát. 
Ma mintegy félmillió tonna áru forgalmát teszi 
lehetővé évente. A modern szellőztetéses rendszerű 
fémsilók 28 ezer tonna magárut fogadhatnak. Öm-
lesztett és zsákos áru tárolására közel tízezer tonna 
befogadóképességű, padozatos, fedett tárolótérrel 
rendelkeznek. Korszerű tisztító-, tároló- és anyag-
mozgató berendezések garantálják az áru minősé-
gének megóvását, a nagy teljesítményű fogadást és 
rakodást. A termékek minőségvizsgálatát jól fel-
szerelt laboratóriumban végzik. A kikötő belső 
ipari úthálózattal és iparvágánnyal rendelkezik. A 
budapesti székhelyű Dunai Hajózási Kereskedelmi 
és Szolgáltató Rt. külföldi tőke bevonásával, több 
mint tízmilliárd forintos kikötőfejlesztésre készül 
Mohácson.  
 
A logisztikai szolgáltató központnak kijelölt bajai 
kikötő megközelíthetősége a Dél-Dunántúl legna-
gyobb részéről mind közúton, mind vasúton ne-
hézkes, a hiányzó kelet–nyugati irányú közúti ösz-
szeköttetés hiánya, valamint a Pécsvárad–Bátaszék 
vasútvonal lezárása miatt.  
 
Dráva 
 
A régió déli határvidékét szegélyező Dráva folyó 
nyújtotta lehetőségek napjainkban kezdenek újra 
előtérbe kerülni. Bár a folyó nagyvízi hajózásra 
csak Vízvár alatti szakaszán alkalmas, sétahajózás-
ra kiválóak az adottságok. Új kikötők épültek, és 
ezek számtalan lehetőséget kínálnak a séta- és 
túrahajózásra Őrtilos, Heresznye, Barcs és Dráva-
szabolcs térségében. 
 
Légi közlekedés 
 
A Dél-Dunántúlon nincs nemzetközi, nyilvános 
kereskedelmi repülőtér. A nemzetközi légi kapcso-

latot a Pécs-Pogány Airport (nyilvános kereske-
delmi repülőtér határnyitási joggal) tartja Európa 
számos városával. A régió többi működő repülőte-
rén egyelőre inkább sportrepülés folyik: 
• Balatonkeresztúr (nem nyilvános fel- és leszál-

lóhely), 
• Kaposújlak (nem nyilvános repülőtér),  
• Őcsény (nem nyilvános repülőtér), 
• Papkutapuszta (nem nyilvános fel- és leszálló-

hely), 
• Siófok–Kiliti (ideiglenesen lezárva). 
 
A régió másik szilárd burkolatú repülőtere a (ko-
rábban) katonai–polgári, vegyes hasznosítású 
Taszári repülőtér befektetőkre vár. Jelenleg négy 
cégből álló konzorcium – korábban tárca nélküli 
fejlesztési miniszteri megbízással – piacképes ja-
vaslat kimunkálásán szorgoskodik. A reptér jelen 
állapotában nem értékesíthető. Az áruforgalom 
térségi paraméterei nem kiemelkedők, ezért a 
Taszári repülőtér kapcsán, inkább egy alakulófél-
ben lévő makroprojektről beszélhetünk. Egy ún. 
lépcsőzetes/projektsoros stratégia a járható út, 
melynek célja kontinensközi légi áruszállítási 
igény generálása. Tehát egy közép-európai cargo-
központtá kell alakítani a bázist. Ez csakúgy lehet, 
ha a repülőtér átépítése mellett, fejlett infrastruktú-
ra működtetésével olyan „logisztikai geomarke-
tinget” dolgoznak ki, amely Pozsony és Svehat légi 
áruforgalmából egy jelentősebb szeletet ki fog 
tudni hasítani.  
 
Nagyobb légi járművek számára jelenleg a régió 
nyugati határához közeli, FlyBalaton (Sármellék) 
vehető igénybe. A hazai vidéki repülőterek közül 
itt a legjelentősebb a főként idegenforgalmat szol-
gáló nemzetközi nagygépes charterforgalom 
(Svájc, Németország, Oroszország), valamint a 
kisgépes turista- és üzleti légi forgalom. Az elmúlt 
négy évben a forgalom évente átlagosan 25–30 
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százalékkal növekedett. A jelenlegi fejlesztés előtti 
állapot alapján a repülőtér éves utasforgalmi kapa-
citása mintegy hatvanezer fő/évre tehető. A terve-
zett fejlesztés első fázisa után a repülőtér alkalmas 
lesz akár évi kétszázezres (!) utasforgalom kultu-
rált kiszolgálására is. 

 
A régió belső közlekedési kapcsolatai 
 
Az úthálózat sűrűsége a Dél-Dunántúlon a harma-
dik legkisebb Magyarországon (a Dél-Alföld és az 
Észak-Alföld régió után), településszerkezete vi-
szont sűrű. Ennek tulajdonítható a zsáktelepülések 
rendkívül magas száma. A kistérségek komplex 
elérhetőségi vizsgálatait elemezve megállapítható, 
hogy a dél-dunántúli régióban jelentős területek 
számítanak elzárt térségeknek. A fejletlen belső 
úthálózat negatív hatásaként nagy területeken még 
a megyeszékhely sem érhető el hatvan percen be-
lül, nem hogy a régiót alkotó társmegyék központ-
jai. A kedvezőtlen elérhetőségi viszonyok gátolják 
az egységes regionális piac és a regionális identi-
tástudat kialakulását, akadályozzák az elzárt terüle-
ten élők hozzáférését a különböző szolgáltatások-
hoz, és gátolják a munkaerő napi mobilitását. 
 
A különböző elérési mutatók alapján kirajzolódik a 
régióban egy külső, a Dráva mentén végighúzódó 
elzárt, rosszul megközelíthető sáv, valamint egy 
belső periféria, amely Somogy megye északi ré-
szétől kelet–nyugati irányban húzódik végig Tolna 
megye középső vidékéig. A két perifériális övet 
összeköti egy ugyancsak nehezen megközelíthető, 
Baranya és Somogy megye határán végighúzódó 
sáv. 
 
A statisztikai kistérségek komplex elérési mutatója 
alapján rendkívül rossz a Dráva-menti (sellyei és 
barcsi kistérség), a fonyódi, balatonföldvári, siófo- 
 

ki, tabi és tamási kistérség elérhetősége. Nem sok-
kal kedvezőbb a helyzet a régió nyugati részén 
(csurgói, nagyatádi és marcali kistérségekben), 
valamint a régió belső perifériáján található sásdi 
kistérségben. Viszonylag kedvező elérési mutató-
val csak a kaposvári, valamint a 6-os út mentén 
elhelyezkedő szekszárdi, bonyhádi, pécsváradi és 
komlói kistérségek rendelkeznek. A legjobb muta-
tóval a pécsi kistérség büszkélkedhet. Összességé-
ben a Dél-Dunántúl régió 22 kistérségéből 10 kis-
térség (45%) nehezen elérhető. 
 
A közúti komplex elérési mutatót települési szinten 
vizsgálva még kedvezőtlenebb képet kapunk a 
régió elérhetőségi viszonyairól. Kitűnő elérhetősé-
gi mutatóval a régió egyetlen települése sem ren-
delkezik; jónak mondható elérési mutatóval is csak 
a siófoki kistérség települései, a térségen áthaladó 
M7-es autópályának köszönhetően. A régió kistér-
ségeinek fele közepes mutatókkal rendelkezik, míg 
a Dél-Dunántúl már említett belső és külső perifé-
riáján kilenc kistérség mutatói rossznak, a legnehe-
zebben elérhető barcsi kistérségé pedig kifejezetten 
rossznak minősíthetők. 
 
Baranya és Somogy megye tipikusan aprófalvas 
településszerkezete erősen befolyásolja a települé-
sek közúti elérhetőségét. A községek fekvése a 
legtöbb esetben nem esik egybe a megyeszékhe-
lyek és a városok vonzásának megfelelően kiépült, 
centrális útvonalhálózattal, több helyütt hiányoz-
nak a szomszédos községek közötti többirányú 
átjárhatóságot biztosító szilárd burkolatú utak. 
Mindez komoly hátrányt, bizonyos fokú elszige-
teltséget jelent a zsáktelepülések számára. A régió 
településeinek harmada zsáktelepülés, csak egyirá-
nyú közúti bekötéssel rendelkezik. (Baranyában 
96, Somogyban 74, Tolnában 27 ilyen település 
található).  
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A régió külső közlekedési kapcsolatai 
 
A régió közlekedésföldrajzi helyzete a többi ma-
gyarországi régióval összehasonlítva kedvezőtlen, 
hiszen kiesik a nemzetközi személy- és áruszállítás 
fő irányaiból. Dél-Dunántúlnak a szomszédos régi-
ókkal való közlekedési kapcsolata, az ország Buda-
pest-központú, sugaras szerkezetű közút- és vasút-
hálózata miatt nem megfelelő. Dél-Dunántúlnak a 
legintenzívebb közlekedési kapcsolata a távolsági 
vonatok és autóbuszjáratok száma alapján Közép-
Dunántúllal van, majd sorrendben Dél-Alföld, ill. 
Nyugat-Dunántúl következik. 
 
Duna-hidak 
 
A Duna természetes akadályként nehezíti a régiók 
közti kapcsolatot, Keleti irányban, Bajától délre 
nem található közúti átkelő, ami nehezíti a Dél-
Dunántúl déli része és a Dél-Alföld, valamint Szer-
bia-Montenegró közti közlekedést. A bajai és 
dunaföldvári híd jelentős forgalmat bonyolít le, 
különösen erős a Dunaföldvárnál megjelenő forga-
lom, amely a térség úthálózatát is terheli. Az elszi-
geteltségen a szekszárdi híd enyhített ugyan, azon-
ban a híd csak az M9-es gyorsforgalmi út megépí-
tését követően válhat a Dél-Dunántúl és a Dél-
Alföld régió közti közlekedési kapcsolat meghatá-
rozó hordozójává. Addig csupán a Duna két oldalát 
kísérő főútvonalakat köti össze. A Dráván, közúton 
Drávaszabolcsnál és Baján, vasúton Zákány térsé-
gében lehet átkelni. Komp közlekedik a Balatonon 
Szántód és Tihany között, illetve a Dunán 
Madocsa, Paks, Gerjen, Fadd-Dombori, Duna-
szekcső és Mohács településeknél. 
 
Határátkelők 
 
A régió két megyéje – Baranya és Somogy – 
együttesen mintegy 310 km hosszan határos Hor-

vátországgal, ebből 93 km, vagyis a határ harminc 
százaléka a Dráva medrében húzódik, 150 km-en, 
(az összhatár 48 százalékán) pedig a folyó mentén 
vezet. A Mura Zala és Somogy megye határának 
közelében ömlik a Drávába. Összességében tehát a 
régió horvátországi határának nyolcvan százaléka 
nehezen átjárható. 
 
Magyarország és Horvátország 345 km-es határ-
vonalán öt műút vezet át a Dél-Dunántúlon (Barcs, 
Berzence, Drávaszabolcs, Udvar, Beremend), to-
vábbá tizenöt olyan út is van, amely a határig tart, 
de a közelében megszakad. Dél-Dunántúl az ál-
lamhatár átjárhatósága terén az országban a leg-
kedvezőtlenebb helyzetben van, miután az átjárók 
egymástól átlagosan 62 km-re működnek. Össze-
hasonlításként: a szerb határon 35 km-enként, a 
szlovén határon húsz km-enként, az igen tagolt 
osztrák határon pedig 32 km-enként találhatók 
közúti átkelők  
 
Nemzetközi közlekedési kapcsolatok 
 
A régió nyugati–északnyugati perifériáján, a Bala-
ton déli partján húzódik egy nemzetközi integrált 
közlekedési folyosó, az V. (Trieszt–Ljubljana–
Budapest–Ungvár–Lvov) korridor. Az 1997-es 
Helsinki konferencia óta a 6-os út Budapest–
Udvar/Illocska–Eszék–Szarajevó–Ploce közti sza-
kasza is – V/c. elnevezéssel – a Páneurópai Korri-
dorok (PEN) részévé vált.  
 
Elérhetőség szempontjából Dél-Dunántúl közelebb 
fekszik a Mediterráneum és a Balkán nemzetközi 
kikötőihez, gazdasági centrumaihoz, mint a nyugat-
európai, északi tengeri kikötőkhöz. A régió világke-
reskedelemben való megjelenését mégis ez utóbbi 
kikötők szolgálják. Ennek oka, hogy a délnyugati 
irányú közúti és vasúti kapcsolatok műszaki–
forgalmi kapacitása és teljesítménye elmarad a Ma-
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gyarország nemzetközi kapcsolataiban meghatározó 
kétvágányú vasútvonalaktól, ill. autópályáktól. 
 
A régió keleti határát képező Duna, Európa egyik 
legjelentősebb vízi útja, a Duna–Majna–Rajna 
csatorna révén Rotterdamtól a Fekete-tengerig 
hajózható transzkontinentális vízi magisztrálé. 
Kihasználtsága rendkívül gyenge, annak ellenére, 
hogy a vízi út szinte kínálja magát a közúti tranzit-
forgalomból adódó környezeti károkat mérséklő 
kombinált szállításra (Ro-Ro). A Dráva, amely 
ugyancsak nemzetközi vízi út, elvileg hatszáz ton-
nás hajókkal járható ugyan Barcsig, azonban gya-
korlatilag megszűnt rajta a nemzetközi forgalom. 
 
Horvátország irányába a legforgalmasabb, a Nyu-
gat-Dunántúl régióban található letenyei átkelő. 
Megközelítése a Dél-Dunántúl legnagyobb részéről 
lassú és nehézkes, a régiót átszelő kelet-nyugati 
irányú gyorsforgalmi út hiánya miatt. Ennek elle-
nére a Horvátország felé irányuló járműforgalom 
jelentős része ebben az irányban zajlik. 
 
Európa gazdaságilag legfejlettebb északi területei 
felé a Dél-Dunántúl régióból Ausztrián keresztül, a 
Balatont nyugatról megkerülve tart a közúti forga-
lom, végig másodrendű főútvonalakon. A rossz 
minőségű összeköttetésnek köszönhetően Bécs és 
azon keresztül a távolabbi osztrák és német terület 
a Dél-Dunántúl régió középső és keleti részeiről 
lassabban érhető el, mint a Dunától keletre eső, 
már kiépült gyorsforgalmi utak mentén található 
térségekből. Bécsből Miskolc és Szeged hamarabb 
elérhető, mint Pécs és a régió déli területei! 
 
 
Ipari parkok 
 
A régióban jelenleg 17 ipari park működik. Közülük 
a Pécsi Ipari Park Rt. „Integrátor ipari park” címmel 

rendelkezik. Az ország ipari parki összterületének 
kilenc százaléka „esik” a Dél-Dunántúlra, amely a 
legkisebb a régiók közül. A régió ipari parkjaiban 
218 vállalkozás működik, így tizenkét vállalkozás 
jut egy ipari parkra, ami kevesebb az országos át-
lagnál (15). Betelepültségük 41,7 százalékos, a bete-
lepült cégek 9762 főt foglalkoztatnak.  
 
Az egyes ipari parkok részletes bemutatása helyett, 
az alábbiakban az ipari parkokkal szemben megfo-
galmazódott tulajdonosi elvárásokat mutatjuk be. 
 
Az 2. táblázatból kiolvasható, hogy az ipari par-
kokkal szemben megfogalmazott leghangsúlyo-
sabb elvárás a munkahelyteremtés és a rendelke-
zésre álló terület értékesítése volt. Az, hogy a 
munkahelyteremtés az első, a profitmaximalizálás 
pedig az utolsó elvárás volt, jól jelzi a tulajdonosi 
összetételt is: az ipari parkok zömére a többségi 
önkormányzati tulajdon jellemző és csak kevés 
park működik tisztán magántulajdonban.  
 
A rendelkezésre álló terület értékesítése – mint a 
munkahelyteremtéssel közel azonos fontosságú 
elvárás – azt jelzi, hogy a régió ipari parkjaiban még 
sok a kihasználatlan terület, nem teljes a kihasznált-
ság. A további fejlesztések, a szolgáltatások és az 
ingatlanfejlesztési bevételek maximalizálása csak-
nem azonos fontosságot kapott összességében. 
 
Az ipari parkok szolgáltatásait összegző 3. táblázat-
ból többek között kiolvasható, hogy a leggyakrab-
ban nyújtott szolgáltatások a jogi és műszaki tanács-
adás, illetve a területőrzés, takarítás és a közlekedési 
szolgáltatások. A logisztikai, de még inkább az in-
novációs szolgáltatások már a ritkábban nyújtott 
szolgáltatástípusok közé tartoznak; technológia-
transzfert, K+F támogatást egyedül a Pécsi IP nyújt. 
Ritkának számítanak még az alapszolgáltatások 
közül az orvosi és az étkezési szolgáltatások. 
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2. táblázat 
A tulajdonosok követelményei az ipari parkokban (1 – a leginkább, 7 – a legkevésbé hangsúlyos igény) [1] 
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Profitmaximalizálás 6 7 6 6 2 7 5 3 7 6 2 5 5 2 - 4,9 

Munkahelyteremtés 3 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1 3 2 3 1 1,8 

Rendelkezésre álló 
területek értékesítése 

1 4 1 2 6 3 2 1 2 2 4 2 3 1 – 2,2 

Ingatlanfejlesztési 
bevételek maximalizálása 

2 6 3 3 5 4 3 6 7 3 5 2 4 – – 3,8 

Szolgáltatások a betelepült 
vállalkozásoknak 

4 3 4 5 1 7 6 5 3 5 6 2 1 4 2 3,7 

További fejlesztések 5 5 5 4 3 2 4 4 1 4 3 1 6 – – 3,6 

Egyéb  2a - – – 2b – – – – – – – – – – 
 
a: helyi vállalkozók helyzetbe hozása, kitelepítése a lakóövezetből 
b: magas színvonalú műszaki kultúra meghonosítása 
 
 
Klaszterek  
 
A régióban – a hagyományos és az új iparágak- 
ban egyaránt – elindultak klaszterszerveződé- 
sek:  

• autóipari klaszter szekszárdi központtal,  

• egészségipari klaszter Pécsett és Dombóvá- 
ron,  

• cipőipari klaszter Bonyhádon,  

• a Pannon Fa és Bútoripari Klaszter tevékeny-
sége pedig kis részben kiterjed a Dél-Dunán-
túlra is.  

 
Ezeket a kezdeményezéseket meg kell erősíteni. 
Perspektivikus a fejlődési lehetősége a kulturális 
ipari klaszternek és a környezetipari klaszternek (a 
BIOKOM Kft. koordinálásával), de várható más 
klaszterek indítása is a régióban. 
 

Autóipar 
 
Az autóipari klaszter 21 tagot tömörít, főként szek-
szárdi székhelyűeket, építve az ebben az ágazatban 
tevékenykedő, sokszor német tőkével létrehozott, 
modern technológiát alkalmazó beszállító vállalko-
zásokra. A klaszter vezetésével az alapítók a szek-
szárdi TOVATECH Kht.-t bízták meg. 
 
Egészségipar 
 
Az egészségipari klaszter dombóvári központtal 
kezdte meg tevékenységét, de később pécsi 
klasztertagokat is bevontak. A koordinátori szere-
pet a Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht. 
tölti be. A klaszternek 22 tagja van, található kö-
zöttük gyógyászati tevékenységet végző, egészség-
ipari terméket előállító, K+F tevékenységhez kap-
csolódó, szociális ellátó és szakképző szervezet is. 
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3. táblázat 
A régió ipari parkjainak szolgáltatásai 
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Tanácsadás 

Műszaki  x x x x x    x x x x   

Jogi  x  x x x x   x x x x   

Pénzügyi   x x x x x    x  x   

Környezetvédelmi  x   x x     x x x x  

Pályázatfigyelési  x x   x x    x x x   

Egyéb                

Alapszolgáltatások 

Területőrzés, takarítás x x   x * x     x x x  

Banki   x  x * x         

Postai x  x    x     x    

Irodai x  x  x * x     x x x  

Orvosi     x * x         

Étkezési    x x *          

Kiskereskedelmi   x x x *        x  

Közlekedési   x x x * x   x  x  x  

Műszaki      x * x  x   x x x  

Karbantartás     x *   x   x x x  

Logisztikai szolgáltatások 

Információ és tanácsadás     x *    x  x x   

Alapszolgáltatások x    x * x     x x x  

Kiegészítő szolgáltatások     x *       x   

Innovációs szolgáltatások 

Tanácsadás   x   x x     x    

Technológiatranszfer, K+F            x    

Minőségbiztosítás   x   x        x  

Iparjogvédelem                

Inkubátorház   x      x   x    
 
A Kaposvári Keleti Ipari Park *-gal jelölt szolgáltatásait a Kaposvári VIDEOTON IP nyújtja 
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Cipőipar 
 
A cipőipari klaszter előkészítéseként elkészült „A 
Bonyhád és környéki cipőipari vállalkozások ko-
operációs lehetőségeinek feltárása” című piackuta-
tási tanulmány, amelynek alapján a klaszterben 
tömörülő négy cég a kijelölt alaptevékenységekre 
koncentrál, a Kapos Innovációs Transzfer Központ 
Kht. segítségével. 
 
 
Logisztikai központok, raktárbázisok 
 
Országos logisztikai szolgáltató központok 
vonzáskörzete 
 
A fentiekben felsorolt ipari parkok közül látszik, 
hogy logisztikai szolgáltatásokat a barcsi, a kapos-
vári, komlói, nagyatádi, pécsi, siklósi és siófoki 
ipari park kínál. Bizonyos szolgáltatásokat csak 
nagyon kevesen vagy egyáltalán nem kínálnak: pl. 
finishing, piackutatás, piacszervezés, raktározás, 
rakodás, előkészítés, anyagmozgató eszközök és 
gépek biztosítása, üzemanyagtöltő állomás, banki 
szolgáltatások, szállásadás, reklám. Az is megfi-
gyelhető, hogy ezek a ritka szolgáltatások is igen 
elszórtan találhatók meg, s csak a kaposvári és a 
siklósi ipari park kínálja a logisztikai szolgáltatá-
sok széles spektrumát. 
 
A Dél-Dunántúl régióba nem telepítettek országos 
jelentőségű logisztikai szolgáltató központot, s a 
régió egyes részei a bajai és a nagykanizsai szol-
gáltató központok vonzáskörzetébe tartoznak (a két 
központ készültségi fokát a 4. táblázat mutatja). 
Ugyanakkor a régió északi és középső részét egyik 
szolgáltató központ vonzáskörzete sem fedi le. A 
régióban mindössze regionális centrum jött létre, 
mivel a térség áruforgalma csak ezt tette lehetővé. 
Ez a regionális központ a környező települések 
ellátásában játszik kulcsszerepet. 

4. táblázat 
A Dél-Dunántúl régiót érintő két logisztikai 

szolgáltató központ készültségi foka 
 
Nagykanizsa előkészítés terület nincs vizsgálat 

folyik 
Baja  előkészítés terület van kivitelezés 

várható 

 
A Bajai Országos Logisztikai Szolgáltató Központ 
vonzáskörzete a régióban 
 
A Bajai Országos Közforgalmú Kikötő, mely egy-
ben a Bajai Logisztikai Szolgáltató Központ funk-
cióját is igyekszik betölteni, legfőbb tevékenységi 
körének a gabonalogisztika jelölhető meg. Ennek 
oka elsősorban a térség természeti és gazdasági 
adottságai is. Bár a Bajai Országos Közforgalmú 
Kikötő – és így az Országos Logisztikai Szolgálta-
tó Központ – számára kijelölt vonzáskörzet legna-
gyobb része a Dél-Dunántúl régió területére esik, a 
kikötő tevékenységének legnagyobb részét kitevő 
gabonalogisztika szempontjából mégis a Dél-Alföld 
régió jelenti a fő kínálati piacot és vonzáskörzetet.  
 
A kijelölt vonzáskörzetnek ez az eltolódása azért is 
alakulhatott így, mert a Duna jobb partján több 
gabonalogisztikai tevékenységet folytató kikötő 
található (pl. Fadd-Dombori, Bogyiszló, Mohács), 
melyek a régióban keletkező szállítási igény nagy 
részét ki tudják elégíteni. Ugyanakkor Pécs, a Dél-
Dunántúl régió legjelentősebb városa, saját logisz-
tikai központtal rendelkezik, mely elsősorban a 
helyi igényekre alapoz.  
 
A „vonzáskörzet szindrómával” kialakult verseny-
helyzetre jellemző, hogy a vízi szállításnak egy-
részt a többi közlekedési alágazattal kell megküz-
denie, ugyanakkor az említett agrártermékek lo-
gisztikai kezelésére alapozott kikötők mindegyike 
a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régióban előállított 
termékekért versenyez. Ebben a versenyben előnyt 
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jelenthet, hogy Baja kitörési pontjának tekinti a 
kikötő fejlesztését, és minden lehetséges támoga-
tást megad az elavult létesítmények felújítására, a 
kapacitások jobb kihasználásához és további beru-
házások indítására. Erre a szolgáltatások körének 
kibővítése érdekében van szükség, mely a vonzás-
körzetben levő vállalatok számára jelent nagyobb 
kínálatot. 
 
Jelentősebb vállalati logisztikai beruházások 
 
2004 első felében kezdődött meg a British American 
Tobacco Hungary Kft. mintegy 1,5 milliárd forintos 
beruházással megvalósuló logisztikai raktárközpont-
jának építése. A Pécsi Ipari Parkban felépülő nyolc-
ezer négyzetméteres raktárközpontban helyezik el a 
pécsi dohánygyárban elkészült termékeket, és innen 
szállítják ki a 14 regionális elosztó központba. A 
beruházásra a terjesztés, elosztás hatékonysága, a 
kereskedők, fogyasztók minél magasabb színvonalú 
kiszolgálása miatt volt szükség. 
 
Szintén a Pécsi Ipari Parkban építették fel az or-
szág legnagyobb könyvlerakatát: az Alexandra 
Könyvkiadót működtető Pécsi Direkt Kft. logiszti-
kai központját. A 12 ezer négyzetméteres, új lo-
gisztikai központ kétmilliárd forintos zöldmezős 
beruházással épült fel, és az ország 28 városá- 
ban könyvesboltot, Budapesten és Pécsett pe- 
dig nagykereskedelmi raktárbázist is működtető 
Alexandra 2005 végétől már innen szolgálja ki a 
vevőit.  
 
A régió egyik kiemelkedő vállalata az Elqotec Ma-
gyarország Kft., amely Pécsett két telephellyel ren-
delkezik. Az egyik a Pécsi Ipari Park területén mű-
ködő raktárbázis, a másik pedig a termelés helye, 
ahonnan az értékesítés is történik. Az Elqotecről is 
elmondható, hogy logisztikai tevékenységének je-
lentős részét saját maga végzi. 

A Magyar Posta Zrt. 2004. január 1-jén létrehozta 
logisztikai üzletágát, melyet a változó piaci körül-
mények és a logisztikai szolgáltatások iránti nagyobb 
igény hívott életre. A jelenlegi feladatok ellátását a 
budaörsi Országos Logisztikai Központ mellett 17 
feldolgozóüzem és 37 átrakópont végzi. Ebből a 
régióban három (Balatonszentgyörgy, Kaposvár, 
Pécs), illetve négy található. Ezzel a hálózattal a 
Posta igen széles körű lefedettséget, és erre támasz-
kodva széles körű logisztikai szolgáltatást kínál: 
• árubeszállítás a raktárukba a gyártás helyéről, 

belföldről vagy külföldről; 
• betárolás, tárolás, készletnyilvántartás, leltár; 
• megrendeléseinek postai úton, e-mail-ben, tele-

fonon, faxon történő fogadása; 
• megrendelések elkészítése, finishing (csomago-

lás, címkézés), és egyéb értéknövelő szolgálta-
tások; 

• expediálás csomagként vagy darabáruként; 
• csomag, raklap, amorf áruk szállítása nappali 

vagy éjszakai kézbesítéssel, 24 vagy 48 órás ha-
táridővel; 

• visszárukezelés; 
• adatkezelés, a teljes folyamat dokumentálása, és 

valós idejű információszolgáltatás az igények 
szerint. 

 
Ez a rövid felsorolás is mutatja, hogy az egyik 
legteljesebb szolgáltatáscsomagot kínálja a régió-
ban és országos szinten is. 
 
Jelentősebb raktárak 
 
Az 5. táblázat és az 1. ábra alapján jól látható, 
hogy a nagykereskedelmi raktárak aránya és lakos-
ságra vetített száma más eloszlást mutat. Tolnában, 
bár csak fele annyi raktár található, ezer főre vetít-
ve azok száma nagyobb, mint Somogy megyében. 
Tehát ebből a szempontból Somogy megye számít 
a legelmaradottabb területnek.  
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A5. táblázat 
Nagykereskedelmi raktárak aránya (2003) [4] 

 
Régió Megye Arány 
Közép-Magyarország 45,30% 

Közép-Dunántúl 8,18% 

Nyugat-Dunántúl 9,07% 

Dél-Dunántúl 7,87% 
Baranya 52,09% 

Somogy 31,28% 

 

Tolna 16,63% 

Észak-Magyarország  8,06% 

Észak-Alföld  11,80% 

Dél-Alföld  9,72% 

 Dél-Dunántúl régió jelentősebb raktárait a 6. 
táblázat mutatja be. 
 
ÁTI DEPO Zrt. 
 
A pécsi ÁTI DEPO a 6-os számú főút mentén fek-
szik. A depó vasúti kapcsolattal rendelkezik, a 
telep teljes alapterülete több mint 46 ezer négy-
zetméter, az öt raktárépület területe 9500 négyzet-
méter. Az ÁTI DEPO tagjainak a következő szol-
gáltatásokat nyújtja: 
• komplex logisztikai szolgáltatás, 
• belföldi raktározás, 

 • közvámraktározás, áfa-raktározás, 
• komissiózás, értéknövelő szolgáltat
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ások, 
• disztribúciós tevékenység, nemzetközi szállít-

mányozás, 
vámkezelés• , 

• iroda-bérbeadás, 
• közraktározás. 
 
Az ÁTI DEPO pécsi telephelyének tagjai többek 
között: 
• Coca-Cola Beverages,  
• British American Tobac

 
1. ábra Nagykereskedelm raktárak száma ezer főre 

 

co Hungary,  
• Phillip Morris. 

i 
vetítve a Dél-Dunántúl régióban (2003) [4] 

6. táblázat 
A Dél-Dunántúl régióban található jelentősebb raktárak 

 
Sorszám Raktárbázis és tulajdonosa Cím Raktárterület (m2) 

1. Paks (Concordia Rt.) Paks, Vasút u. 16. 17 500 
2. Tamási (Concordia Rt.) Tamási, Koppány u. 9. 7000 
3. Pasha telephelye Tamási, Szabadság u. 86. 3383 
4. Pécsi ÁTI Depó Pécs, Szentlőrinci út 2. 9500 
5. Podravka telephelye Mohács, Budapesti országút 45. 3600 
6. Szentlőrinc (Concordia Rt.) Szentlőrinc 17 400 
7. Siklós (Concordia Rt.) Siklós, Rákóczi út 78. 12 200 
8. Fadd-Dombori (Concordia Rt.) Dombori út 4900 
9. Siófok (Concordia Rt.) Szabadi út 17 600 

Összesen 93083 
 
Megjegyzés: az összes raktárterület több, mint 82 százaléka a Concordia Rt. Tulajdonában van 
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Concordia Közraktár Kereskedelmi Rt. 
 
A Concordia Rt. számos árufajta és árucsoport köz-
raktározását vállalja. Élelmezési és takarmányozási 
célú gabonafélék mellett szójatermékek, napraforgó, 
vetőmagok, biotermékek, liszt stb. közraktározását 
végzi. A palettán éppúgy megtalálhatók a palackos 
és tartályos borok, mint az üveges és dobozos cso-
magolású konzervek, különféle szeszesitalok, üdítő-
italok, édesipari termékek és dohányáruk. Az ipari 
termékek közül is minden piacképes termék közrak-
tározására fel van készülve a társaság. A már köz-
raktározott termékek között jelentős értékben talál-
hatók műanyagáruk, gumiabroncsok is. 
 
Pasha Ipari és Kereskedelmi Kft. 
 
A Pasha telephelye a 65-ös főút mellett, Tamásiban 
található, egyhektáros területen. 2000 szeptembere 
óta százszázalékos tulajdonosa a dombóvári szék-
helyű Pasha Kft.  
 
 
Jelentősebb kereskedelmi láncok 
 
A régióban több nagy kereskedelmi láncnak van 
képviselete. Ezekből a legjelentősebbek a követke-
zők. 
 
CBA Kereskedelmi Kft. 
 
Jelenleg 22 hazai regionális központ alkotja, me-
lyek önálló kft-k, és részvénytársaságok formájá-
ban működnek. Ahhoz azonban, hogy valamelyik 
régiós központtá válhasson, az szükséges, hogy 
nagykereskedelmi raktárakat üzemeltessen, és erre 
kiskereskedelmi hálózatot „fűzzön fel”. A Dél-
Dunántúl régióban három üzlet tud jelenleg megfe-
lelni ezeknek a követelményeknek (Kaposváron, 
Pécsett, Siófokon). 

Interfruct Élelmiszerkereskedelmi Kft. 
 
Az Interfruct Cash & Carry áruházak (a régióban 
Pécsett és Siófokon) logisztikai bázisként is mű-
ködnek, szerződéses alapon kiszállítást is vállal-
nak. 2001 januárjától országszerte az Interfruct 
áruházak látják el a MOL töltőállomásokat élelmi-
szerrel, vegyi áruval és élvezeti cikkekkel. 2001 
decemberétől a Conoco Magyarország Kft.-vel (a 
JET benzinkúthálózat üzemeltetőjével), 2003 júni-
usától pedig az ÖMV Hungária Ásványolaj Kft.-
vel kötöttek hosszú távú együttműködést.  
 
Tesco Globál Áruházak Rt. 
 
A Tescóban kínált élelmiszerek kilencven százalé-
ka magyarországi beszállítóktól származik. A vál-
lalatnak Gyálon frissáruelosztó központja, Herceg-
halmon disztribúciós központja működik, a régió-
ban azonban semmilyen elosztó vagy regionális 
központja nem található. Baranyában, Somogyban 
és Tolnában összesen hét Tesco áruház működik 
(Pécs – Patacs, Pécs – Budai Vám, Komló, Kapos-
vár, Siklós, Szekszárd, Siófok). 
 
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 
 
A SPAR szupermarketek esetében a forgalom het-
venöt, a Kaiser’s üzleteknél huszonöt, az 
INTERSPAR hipermarketek esetében pedig har-
minc százalékát a bicskei logisztikai központ biz-
tosítja, ahonnan a közel kétszáz dolgozó által ösz-
szeállított szállítmányokat tizenöt saját és harminc 
szerződéses tehergépkocsi szállítja az ország min-
den részébe, minden üzletnek heti hat alkalommal. 
A régióban található üzletekbe (Dunaföldvár, Paks, 
Dombóvár, Bonyhád, Siófok, Fonyód, Kaposvár, 
Nagyatád, Barcs, Komló, Pécs, Mohács, Harkány, 
Siklós) is ebből a központból végzik a beszállítást. 
A rugalmas raktári szállítás színvonalassá teszi az 
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A 3. ábrán látható, hogy az ágazatban foglalkozta-
tottak számát tekintve a Dél-Dunántúl régió az 
utolsó helyen áll az országban. A régión belüli 
megoszlás Baranya megye túlsúlyát mutatja, míg 
Tolna megyére mindössze régiós összfoglalkozta-
tottság húsz százaléka esik.  

üzletek áruellátását, melyet nagyban javított a 
2002-ben bevezetett és 2005-ben továbbfejlesztett 
modern árugazdálkodási rendszer. 
 
METRO Kereskedelmi Kft. 
 

 METRO Cash & Carry áruház a régióban egyedül 
Pécsett található. Az áruház tagja a Metro csoport-
nak, amelybe a Saturn és a Media Markt is beletar-
tozik.  

A fuvaroztató és logisztikai vállalatok 
kooperációja 
 

 A fuvaroztató vállalatok nem csak helyi, de regio-
nális szinten is versenytársnak tekintik egymást. 
Következésképpen az együttműködésre irányuló 
szándék, az innovatív kezdeményezés igen alacsony 
fokú. Nem beszélhetünk tehát koopkurenciáról 
(„kooperáció+konkurencia”), hiszen a területileg 
koncentrálódott, földrajzi közelségben elhelyezke-
dő vállalatok, vállalkozások egymással versenyez-
nek ugyan, de kooperációs kapcsolatokat még nem 
építettek ki. A vállalati méret ebben nem játszik 
szerepet. Mindegyik fuvaroztató a lehető legtelje-
sebb mértékben védi saját érdekeit és információit. 
Semmilyen kooperációra nem hajlandóak egy eset-
leges hatékonyabb működés, nagyobb megrendelés 
elnyerése érdekében.  

 
Logisztikai vállalkozások 
 
Tolna megyében a logisztikai iparágban tevékeny-
kedő vállalatok száma mindössze fele Baranya 
megyében működőkének, ennek ellenére lakosság-
ra vetítve fordított a sorrendben. Somogy megye a 
vállalkozások számát tekintve is a legelmaradot-
tabb helyzetben van. Az egyéni és társas vállalko-
zások szerinti bontás azonos eloszlást mutat. 
Mindkét kategóriában Tolna megye áll az első 
helyen. Somogy megyében a legkisebb a vállalko-
zások száma (2. ábra). 
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regisztrált egyéni logisztikai vállalkozások száma ezer főre vetítve (2004)
regisztrált társas logisztikai vállalkozások száma ezer főre vetítve (2004)

 
 

2. ábra Regisztrál logisztikai vállalkozások száma ezer főre vetítve a Dél-Dunántúl régióban (2004) [4] 
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Észak-Alföld; 25 992

Baranya; 6662

Tolna; 3273

Somogy; 5774

Dél-Dunántúl;
15 709 

Nyugat-Dunántúl;
 24 346

Közép-Dunántúl;
18 678Dél-Alföld; 21 759

Közép-Magyarország;
 84 973

Észak-
Magyarország; 

20 612

 
 

3. ábra Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma a szállítás, posta, távközlés ágazatban (2004) [4] 
 
 
A Dél-Dunántúl régióban működő vállalkozások 
esetében is igaz az, hogy az azonos területen tevé-
kenykedő vállalatok működnek együtt. Vagyis az 
eltérő, de szorosan összetartozó szolgáltatásokat 
kínáló vállalatok esetében sokkal inkább megfi-
gyelhető ez a jelenség. Például a vasúti áruszállítás 
jellemzően kiegészítő szolgáltatásoktól mentes, 
ezért a kapcsolt raktározást, rakodást, többszöri 
átrakást stb. más vállalkozásokra bízzák. Egy ver-
tikális összefogás inkább jelenti a hatékonyabb 
működést, a nagyobb profit lehetőségét, mint a 
piacvesztést. 
 
 
Logisztikai szakemberképzés 
 
Logisztikai szakemberképzés több helyen folyik a 
régióban.  
• Gazdálkodási menedzserasszisztens szakképzés 

(európai logisztika szak): Szekszárdon. 
• Logisztikai ügyintéző szakképzés: Kaposváron, 

Mohácson, Pécsett, illetve Dombóváron.  

• Nemzetközi szállítmányozói és logisztikai me-
nedzser szakképzés: Kaposváron, Pécsett és 
Dombóváron.  

 
Az intézmények, képzési helyek szerint:  
• Szekszárd:  

– Bezerédi István Kereskedelmi és Közgazda-
sági Szakközépiskola. 

• Kaposvár:  
– Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglá-

tó-ipari Szakképző Iskola, 
– Rippl-Rónai József Közlekedési Szakképző 

Iskola és Kollégium. 
• Mohács: 

– Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti 
Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája. 

• Pécs:  
– 508. számú Kertvárosi Szakképző Iskola, 
– PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és 

Szakközépiskola. 
• Dombóvár: 

– Apáczai Csere János Szakközépiskola és 
Kollégium. 
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Logisztikai fejlesztések Felsőfokú logisztikai tanulmányok folytatására a 
régióban egyelőre nincs lehetőség.  

A régió logisztikai fejlesztése, logisztikai célú 
beruházások megvalósítása több szempontból is 
indokolt. A régió gazdaságának logisztikai szem-
pontú elemzése feltárt több olyan beavatkozási 
pontot, ahol a közforrások felhasználása célszerűen 
segítheti a régió gazdaságának fejlődését.  

 
 
Fejlesztési tervek és a logisztika 
 
A Dél-Dunántúl régió stratégiai célkitűzése a ver-
senyképesség növelése. A régió versenyképessé-
gének növelése hozzájárul a Dél-dunántúli Regio-
nális Operatív Programban (DDROP) megfogal-
mazott stratégiai célkitűzéshez, amelynek célja 
megállítani a régió leszakadását az ország növeke-
dési pályájáról és egy felzárkózási folyamat elindí-
tása, hogy 2013-ra a régió egy főre jutó GDP-je 
elérje az országos átlag hetvenöt százalékát. 

 
A térség vállalkozásai már igénylik azokat a lo-
gisztikai célú fejlesztéseket, amelyek sok tevé-
kenység esetében – mint például az élelmiszeripar 
– szorosan kapcsolódnak az alaptevékenységhez, 
és gyakorlatilag elengedhetetlenek. A fejlesztések 
kapcsolódhatnak egy-egy vállalkozói együttműkö-
déshez vagy klaszterhez is, ami az abban részt 
vevő vállalkozások közötti hatékonyabb erőforrás-
megosztást és a terhek szétosztását is eredményez-
heti.  

 
A stratégiai célokhoz az alábbi, 2013-ig elérendő 
célokat rendelték hozzá:  
1. A hagyományos ágazatok versenyképességének 

megerősítése.  
Egyes ipari parkok esetében – amelyek kedvező 
földrajzi fekvéssel, megfelelő közúti vagy vasúti 
kapcsolatokkal bírnak – olyan vállalkozások bete-
lepülése is várható jelentősebb mértékben, amelyek 
fő tevékenysége a logisztika, így az kiegészíti az 
adott ipari park profilját, de egyúttal igényelhet 
jelentős külső és belső infrastrukturális fejlesztése-
ket is. Egy ilyen fejlesztés – amennyiben azt meg-
felelően tőkeerős cég hajtja végre – jelentős mér-
tékben dinamizálhatja a modern technológiát és az 
irányítási rendszert  

2. Új, innovatív, nagy növekedési potenciállal 
rendelkező ágazatok letelepítése és fejlesztése. 

3. A helyi kis- és középvállalatok versenyképes-
ségének növelése. 

 
A fejlesztési célokat a 7. táblázat szemlélteti. 
 
A megfogalmazott prioritásokban kellő hangsúllyal 
szerepel a – kkv-kat támogató szolgáltatások erősí-
tése, ipari parkok fejlesztése és az innováció támo-
gatása mellett – logisztika fejlesztése. 
  

7. táblázat 
Fejlesztési célok a Dél-Dunántúl régióban – fejlesztési területek 

 
Megnevezés Kkv Ipari park Logisztika Innováció 

A hagyományos ágazatok versenyképességének megerősítése + + + + + + +  

Új, innovatív, nagy növekedési potenciállal rendelkező ágazatok 
letelepítése és fejlesztése 

 + +  + + + 

A helyi kis- és középvállalatok versenyképességének növelése + + + + + + + + 
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A régióban meghatározhatók azok a logisztikai 
szempontból kiemelkedő nagyprojektek, ahol a ré-
giós források részbeni felhasználásával és magán-
források kombinációjával jelentős mértékű fejlesz-
tések indíthatók. Ezek általában kapcsolódnak 
közlekedési fejlesztésekhez is. Az ilyen nagypro-
jekteknek mindig van szállítási–közlekedési oldala, 
ami igényli a fejlesztések összehangolását is. 
 
A fentiek alapján a logisztikai fejlesztés területei: 
1. logisztikai fejlesztések az ipari parkokban, 
2. logisztikai nagyprojektek, 
3. logisztikai szakemberek képzése. 
 
Logisztikai fejlesztések az ipari parkokban 
 
A régió ipari parkjai közül – főként a most folyó 
közlekedési infrastruktúra kiépítésével együtt – több 
helyszínen nyílik lehetőség a logisztika célú ipari 
park tevékenység bővítésére. Az elérhetőség, a köz-
úti (és kismértékben esetleg a vasúti illetve a légi) 
kapcsolatok fejlesztése olyan vállalkozások megte-
lepülését, és az ipari park logisztikai célú fejleszté-
sét eredményezheti, amely bővíti a park profilját, de 
egyben a parktól újabb infrastruktúrafejlesztési igé-
nyeket is megkövetel. Továbbá a vállalkozói 
együttműködések illetve a klaszterek fejlődése is 
egyes esetekben megkívánhatja az együttműködő 
vállalkozások közös, logisztikai célú beruházásait, 
amelyre szintén fel kell készíteni az ipari park inf-
rastruktúráját (az intézkedésnek nem célja a vállal-
kozások beruházásinak közvetlen támogatása).  
 
Mindenképpen célszerű az ipari parki intézkedé-
sekkel a logisztikai fejlesztések összekapcsolása, 
mivel az ipari parkok szolgálhatnak a legkedve-
zőbb környezettel és háttérrel egy logisztikai célú 
fejlesztéshez. Ezeket a parkokat kétkörös pályázati 
úton javasolt kiválasztani, a régió már működő 
ipari parkjainak köréből. A kiválasztás folyamatá-

ban mindenképpen érvényesíteni kell azt az elvet, 
hogy csak a valóban logisztikai célt szolgáló fej-
lesztéseket előkészítő projekteket finanszírozzák. 
Ezek a fejlesztések főként azokban a parkokban 
lehetségesek, 
• amelyek kedvező közúti–vasúti(–vízi–légi) 

közlekedési elérhetőséggel működnek illetve 
ilyeneket fejleszthetnek,  

• ahol megfelelő sűrűségben vannak a vállalkozá-
sok az adott térségben, illetve ágazatban.  

 
Az infrastruktúrán túl ezekben az ipari parkokban 
indokolt a szolgáltatások körének logisztikai irá-
nyú bővítése, mivel igazából így lehet hatékonyan 
kiszolgálni a betelepülő logisztikai irányultságú 
vállalkozásokat. 
 
• Az intézkedés célja: 

– a régió vállalkozásait kiszolgáló, illetve lo-
gisztikai tevékenységet folytató vállalkozá-
sok letelepedésének segítése, 

– logisztikai fejlesztések elősegítése kiválasz-
tott ipari parki körben. 

• Támogatható tevékenységek: 
– fejlesztési elképzelések kidolgozása: megva-

lósíthatósági tanulmány, üzleti terv, tervez-
tetés, 

– területvásárlás (a rendeletekben megengedett 
mértékben), 

– ipari parki belső és külső infrastruktúrafej-
lesztése (közművek, út stb.), 

– szolgáltatásfejlesztéshez szükséges eszköz-
beszerzés. 

• Földrajzi beavatkozási terület: a régió egésze, 
illetve a kiválasztott ipari parki kör. 

• Végső kedvezményezettek: a régió logisztikai 
fejlesztésre érdemes ipari parkjai. 

• Célcsoport: logisztikai főtevékenységű vállal-
kozások, nem logisztikai főtevékenységű vál-
lalkozások logisztikai típusú közös fejlesztései. 
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Logisztikai nagyprojektek fejlesztése • mennyire piaci alapú a működés és fenntartható 
a nagyprojekt,  

A régióban végzett helyzetelemzés több olyan 
nagyprojektet is feltárt, amelyek  

• a közpénzek felhasználása hogyan segíti a pro-
jekt megvalósítását.  

 • fejlesztése a régió kiemelkedő érdeke,  
Az alábbi nem kizárólagos helyszínek javasolhatók 
nagyprojektekhez: 

• a fejlesztésekben jelentős a logisztikai súlya, 
ugyanakkor  

• Mohács, ahol a kikötő fejlesztéséhez kapcso-
lódhat, 

• nem kellő előkészítés esetén jelentős a projekt 
kockázata és a közpénzek nem kellőképpen ha-
tékony felhasználásának a veszélye. 

 
• Pécs–Pogány, ahol a repülőtérhez kapcsolód-

hat, 
• Siófok, ahol az M7-es fejlesztéséhez kapcso-

lódhat,   
Ezek a projektek jelentős „logisztikai csomópontjai” 
a régiónak, amelyekhez közlekedésfejlesztési pro-
jektek is kapcsolódhatnak. Ezeknek a nagyprojek-
teknek a jellemzője, hogy a működtetésük, illetve a 
folyamatos üzemeltetésük és fenntartásuk is jelentős 
forrásokat igényelhet. Ezért csakis olyan esetben 
finanszírozható a nagyprojekt, ha ahhoz jelentős 
mértékű magántőke is társul, amely egyben képes a 
beruházást piaci alapon is működtetni. Ellenkező 
esetben, a csak közpénzek felhasználásával megva-
lósuló fejlesztés problémája, hogy még a működés 
is igényelhet további közforrásokat. Ilyen fejleszté-
sek finanszírozása nem célja az intézkedésnek.  

• Szekszárd, ahol az M6-os út fejlesztéséhez kap-
csolódhat,   

• Taszár, ahol a repülőtérhez kapcsolódhat. 
 
Hangsúlyozni kell, hogy a kizárólagos önkormány-
zati projektgazda szerep nem preferált módja a 
nagyprojekt megvalósításának, mindenképpen 
jelentős magántőke-invesztíció szükséges a megva-
lósításhoz és a működtetéshez. 
 
A nagyprojektek további kiválasztási folyamatában 
a kétkörös pályázati rendszer javasolt, ahol az első 
körben a nagyprojekt fejlesztési elképzeléseit bí-
rálnák el (kiemelt hangsúllyal a magánbefektetői 
kör bevonására), majd a második körben kerülne 
sor a kidolgozott javaslatok elbírálására, illetve 
támogatására. 

 
Nem a régió döntési kompetenciája, de célszerű 
egy országos logisztikai szolgáltató központ (olszk) 
területének lehatárolása és funkcióinak, szolgálta-
tásainak meghatározása. Jelenleg a Dél-Dunán-
túlon nincs elhatárolt olszk. A kialakítás során meg 
lehetne határozni a további fejlesztési igényeket, az 
ágazatokkal egyeztethetnék a fejlesztés módjait és 
lehetőségeit is. 

 
A projekt sikereit mérő indikátorokat a 8. táblázat 
foglalja össze. 

  
• Az intézkedés célja: Az intézkedésben megjelölhetők a nagyprojektek 

lehetséges helyszínei, de a megvalósítás előtt azokat 
tovább kell vizsgálni, az alábbi szempontok szerint:  

– a régió kiemelt logisztikai nagyprojektjeinek 
finanszírozása, a magántőke jelentős szintű 
bevonásával, • mi a fejlesztések célja, 

• a magánszektorbeli források, illetve befektetők 
bevonása hogyan valósul meg, 

– piaci körülmények között fenntartható nagy-
projektek kiválasztása és finanszírozása. 
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8. táblázat 
A nagyprojektek sikerének indikátorai 

 
Indikátorok Típus Célérték (2016) 

A logisztikai ágazat bruttó hozzáadott értéke a régióban (bhé) hatás 20%-os növekedés 

A logisztikai szolgáltatásokat igénybe vevő vállalkozások száma eredmény 50%-os növekedés 

A logisztikai vállalkozások által végzett összes beruházás éves volumene eredmény 10%-os növekedés 

A logisztikai vállalkozások munkaerő-hatékonysága (bhé/foglalkoztatott) eredmény 10%-os javulás 
 
 
• Támogatható tevékenységek: 

– fejlesztési elképzelések kidolgozása: megva-
lósíthatósági tanulmány, üzleti terv, környe-
zeti hatástanulmány, terveztetés, 

– területvásárlás (a rendeletekben megengedett 
mértékben), 

– belső és külső infrastruktúra fejlesztése 
(közművek, út stb.), 

– eszközbeszerzés (nagyprojektek esetében a 
közforrás arány húsz százalékos limitálása 
javasolt).  

• Földrajzi beavatkozási terület: a régió egésze, 
illetve a kiválasztott nagyprojekti kör. 

• Végső kedvezményezettek: kiválasztott nagypro-
jektek. 

• Célcsoport: logisztikai szolgáltatásokat igénybe 
vevő vállalkozások. 

 
Logisztikai szakemberképzés 
 
A logisztikai infrastruktúra fejlődésével együtt 
szükséges a szakemberképzés fejlesztése is, mivel 
országos szinten is hiány van logisztikai szakembe-
rekből. Alapvetően a közép- és felsőfokú képzés 
azon ágaira hasznos az erőforrásokat koncentrálni, 
ahol a gazdálkodási egységek anyagáramlási fo-
lyamatainak megtervezésére és irányítására (be-
szerzés, raktározás, feldolgozás, készletezés, elosz-
tás), valamint az anyagáramlási folyamatokat tá-
mogató információs rendszerek működtetésére és a 
meta- illetve mikrologisztikai rendszerek tervezé-

sére, ezek anyag- és információáramlási folyamata-
inak irányítására, menedzselésére képeznek szak-
embereket. 
 
A képzések kialakításánál nyílt kétfordulós pályá-
zati rendszer javasolt, az első kör a képzési igé-
nyek bemutatását és a képzés alapjait követeli meg. 
A kiválasztott képzések a második fordulóban 
kapják meg a támogatást a bemutatott képzési 
program és a tananyagok kidolgozásához és a kép-
zési program egészéhez. A regionális logisztikai 
tudásközpont nevesített projektként valósulhatna 
meg.  
 
A fejlesztés sikerét mérő indikátorokat a 9. táblá-
zat foglalja össze. 
 

9. táblázat 
A szakemberképzés-fejlesztés sikerének 

indikátorai 
 
Indikátorok Típus 

Kifejlesztett tananyagok, programok száma output 

Megvalósult képzések száma output 

Részt vevő hallgatók száma output 

Tanfolyamot eredményesen elvégzett résztvevők 
száma 

output 

 
• Az intézkedés célja: a logisztikai fejlesztéseket 

működtető szakemberek képzése, a logisztikai 
fejlesztések humánerőforrás oldalának erősí- 
tése. 
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• Támogatható tevékenységek: [2] Veres L.: Közlekedési rendszerek a regionális fej-
lesztési stratégiában. Pécsi Tudományegyetem, Köz-
gazdaságtudományi Kar, doktori értekezés, 2002. 

– tananyagfejlesztés és akkreditáció, 
– képzések költségei, részvétel képzéseken (ok-

tatók díja, tananyagok, ellátás vagy tandíj)   
[3] Logisztikai Szolgáltató Központok (LSZK) kör-

nyezete és készültségi foka. = LogSped, 
www.logsped.hu/lszk.htm (2006. febr. 11.) 

– a képzéshez szükséges kismértékű eszköz-
beszerzés, 

– kapcsolódó marketing. 
 

• Földrajzi beavatkozási terület: a régió egésze.  [4] Területi Statisztikai Évkönyv, KSH, 2004. 
• Végső kedvezményezettek: közép- és felsőfokú 

oktatási intézmények. 
 
[5] Knoll I.: Interdiszciplináris logisztika a gazdaságpo-

litikában. Kovásznai Kiadó, 2006. • Célcsoport: a képzések résztvevői (logisztikai 
szakemberek, illetve logisztikai szakmai isme-
reteket megszerezni kívánók). 

 
 

 
[6] Bokor Z.: Az intermodális logisztikai szolgáltatások 

helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek 
feltárása. = Logisztika, 10. k. 3. sz. 2005. máj–jún. 
p. 22–65.  Irodalom 

  
[7] Keller G.: Regionális logisztikai programok vizsgá-

latának módszertana. = Logisztika, 10. k. 4. sz. 
2005. júl–aug. p. 7–14. 

[1] Üzleti szolgáltatások stratégiai fejlesztési programja 
– közbenső jelentés. Ex Ante Tanácsadó Iroda, 
2006. máj. 10. 
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