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Bevezető 
 

Jelen útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a Nógrád megyei önkormányzatok vezetői és 

gazdaságfejlesztési szakemberei számára a potenciális befektetőkkel való kapcsolattartáshoz. 

Befektetők alatt jelen kiadványban a külföldi működőtőke befektetéseket (FDI-t) megvalósító külföldi, 

és az új telephely nyitását tervező belföldi vállalatokat (nevezhetjük belföldi működőtőkének) értjük. 

Az összefoglaló az új beruházási helyszínt kereső vállalatok fogadásának teljes folyamatát mutatja be 

a megkeresések kezelésétől kezdve a befektetők személyes fogadásán át a betelepült vállalatokkal való 

későbbi kapcsolattartásig.  

A téma bevezetéseként a kiadvány bemutatja, hogy egy új befektetés miért szolgálhatja a helyi 

közösség érdekeit, illetve, hogy egy befektetési helyszín kiválasztása miért állhat érdekében a 

befektetőnek, hiszen egy új befektetés megvalósítása mindkét fél számára előnyös kell, hogy legyen. 

Ehhez kapcsolódóan áttekintésre kerülnek a külföldi működőtőke befektetések egyes típusai is, ami 

támpontot jelent a befektetések céljának és hasznosságának megítéléséhez. Ezt követően bemutatjuk 

a befektetési helyszínek kiválasztásának teljes folyamatát, majd az egyes lépések részleteiben is 

kifejtésre kerülnek. Végül, ismertetésre kerülnek a helyszínválasztást követő befektetői kapcsolat-

tartás legfontosabb elemei. 
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I. Miért fogadjunk befektetőket? 

 

A befektetések fogadása mellett számos érv felsorakoztatható. Egyes szempontok, mint amilyen a 

munkahelyteremtés vagy az adóbevételek növekedése jellemzően szélesebb körben is ismertek, míg 

más szempontok sok esetben kevesebb nyilvánosságot kapnak. Ez utóbbiak közé tartozik a 

lakosságmegtartó- és vonzó képesség javulása, a helyben elérhető szolgáltatások és a beszállítói 

lehetőségek bővülése, a tőkebevonás, a technológia és menedzsmentkultúra transzfer, infrastruk-

turális fejlesztések megvalósulása, a térség lobbierejének növekedése, illetve a betelepülő vállalatok 

társadalmi felelősségvállalási tevékenysége. Ezek adott területre gyakorolt kedvező hatásának 

megítélése az egyes tényezők együttes figyelembevétele mellett lehetséges. 

1. Munkahelyteremtés 

Az új beruházások közvetlenül (saját munkavállalók) és a beszállítói hálózaton illetve helyi 

vállalkozásokon keresztül (a cégnek beszállító KKV-k és a beruházás miatt megnövekedett 

keresletet kiszolgáló helyi vállalkozók munkavállalói) is növelik a foglalkoztatást. Gazdasági 

visszaesés és gyors technológiai fejlődés esetén különösen fontos szerepe lehet egy 

fokozatosan, több év alatt felfutó új beruházásnak, ami képes felszívni a más cégeknél 

felszabaduló munkaerőt. 

2. Adóbevételek növekedése 

Az új beruházások jelentős mértékben képesek megnövelni egy adott település adóbevételeit, 

ami a korábban forráshiány miatt elmaradt fejlesztések megvalósítását is lehetővé teheti. Az 

új vállalatok jövőbeni növekedése mindezentúl további, akár többszörösére történő 

bevételnövekedést is generálhat néhány éven belül. 

3. Lakosságmegtartó és -vonzó képesség javulása 

A térségben megjelenő új, jellemzően magasabb hatékonyság mellett működő vállalatok 

versenyképesebb béreket és munkakörülményeket képesek biztosítani, aminek köszönhetően 

kevesebben költöznek el anyagi és karrier okokból kifolyólag, illetve a korábban ilyen okokból 

elköltözött lakosság egy részének visszaköltözése is várható. 

4. Helyben elérhető szolgáltatások bővülése 

Nagyobb beruházások esetén a munkavállalók jelentős mértékben képesek megnövelni a 

helyben elérhető szolgáltatások iránti igényt (éttermek, kifőzdék, büfék, helyi boltok, üzletek, 

benzinkút stb.), ami a meglévő szolgáltatók forgalomnövekedése mellett új vállalkozások 

létrehozását is eredményezheti. 
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5. Beszállítói lehetőségek bővülése 

Az újonnan betelepülő vállalatok beszállítói igényeinek kiszolgálásán keresztül egyes helyi és 

környékbeli vállalatok forgalomnövekedése várható. Sok esetben a megrendelések volumene 

a beszállító vállalat kapacitás bővítését is eredményezi. 

6. Tőkebevonás  

Számos esetben a helyi gazdasági szereplők önmagukban nem képesek előteremteni egy 

nagyobb beruházáshoz szükséges tőkét (pl. önerő és hitelképesség hiánya miatt), annak 

ellenére, hogy látják annak szükségességét és piaci létjogosultságát, ezért a térség fejlődése 

szempontjából kritikus fontosságú fejlesztések maradnak el (pl. szálloda- és fürdőfejlesztések). 

7. Technológia- és menedzsmentkultúra transzfer: 

Különösen a nagy és tőkeerős nemzetközi vállalatokra jellemző, hogy a térségben működő 

KKVk-nál fejlettebb technológiával és menedzsmentkultúrával rendelkeznek, ami 

nagymértékben elősegíti az itt dolgozók kompetenciáinak és hatékonyságának javulását. 

Mindemellett a legújabb technológia újításokat alkalmazó vállalatok megjelenése egy adott 

térségben új, „jövőálló” iparágak meghonosítását is eredményezi, ami nagyban elősegíti a 

terület hosszú távú versenyképességének megteremtését. 

8. Infrastrukturális fejlesztések 

Nagyobb beruházók lobbi erejüket és kapcsolatrendszerüket felhasználva gyakran képesek 

elérni, hogy olyan infrastrukturális fejlesztések is megvalósuljanak a térségben a beruházás 

feltételeként, amelyek azelőtt a megfelelő érdekérvényesítés hiányában nem jutottak túl a 

tervezési szakaszon (pl. bekötőutak, hidak felújítása, megerősítése). 

9. Nagyobb lobbi erő jövőbeni fejlesztésekhez 

Az erős érdekérvényesítő képességgel és jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkező vállalatok 

a beruházás megvalósítását követően is hatékonyan tudják támogatni a térséget a fejlesztések 

megvalósításában (óvoda, iskola bővítés, további infrastrukturális fejlesztések stb.) 

10. Vállalatok társadalmi felelősségvállalása (CSR) 

A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának jellemzően része a helyi közösség valamilyen 

szintű támogatása. Ez lehet közösségi programok szervezése, finanszírozása, közintézmények 

fejlesztése (pl. óvoda-, bölcsődeépítés), alkalmi vagy rendszeres önkéntes munka végzése helyi 

intézményekben (pl. iskola kifestése), helyi civil szervezetek, egyházak támogatása vagy 

kedvezmények biztosítása a helyi lakosok számára. 
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II. Befektetők fogadása és helyi érdekek 

 

Új befektetés fogadása esetén kulcskérdés, hogy az mennyiben járul hozzá a terület hosszú távú 

gazdasági, társadalmi és környezeti érdekeihez, illetve, hogy miképpen egyeztethető össze a térségben 

már működő gazdasági szereplők érdekeivel. 

1. Helyi érdekek mérlegelése 

Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy egy befektetés magvalósulása minden esetben a befektető 

és a helyi közösség közös döntése kell, hogy legyen, vagyis azt is mérlegelni kell, hogy az 

befektetés mennyiben szolgálja a térség hosszú távú érdekeit. Ehhez az előző fejezetben 

felsorolt szempontok mérlegelése mellett a várható kedvezőtlen hatásokat is szükséges 

figyelembe venni (pl. környezetvédelmi szempontok).  Előfordulhat az is természetesen, hogy 

bizonyos helyi szereplők egyéni érdekeivel szembe mutat a hosszú távú közösségi érdek, ami 

a helyi vezetők számára egy megoldandó feladat, és túlmutat jelen útmutató keretein. 

2. Helyi gazdasági szereplők megnyerése 

A helyi gazdasági szereplők és véleményvezérek sok esetben saját érdekeikkel ellentétesnek 

ítélik meg az új befektetéseket, ami többnyire a nem megfelelő, vagy egyoldalú tájékozódás és 

híresztelések eredménye. Ezen érdekelt felek ugyanakkor meggyőzhetőek a befektetések 

hasznosságáról megfelelő tájékoztatással, illetve az I. pontban felsorolt érvek felhasználásával. 

A helyi vállalkozók gyakran csak a munkaerőt elcsábító konkurenciát látják az új beruházókban, 

ezért fontos tudatosítani bennük az I. pontban felsorolt hasznokat is, kiemelve a teljes 

munkaerőbázis bővülésének lehetőségét is a beruházás munkaerővonzó képességének 

eredményeként. 

3. Helyi gazdasági szereplők bevonása 

Annak érdekében, hogy a helyi gazdasági szereplők minél nagyobb mértékben 

részesedhessenek az új beruházások kedvező hatásaiból, már a befektetők fogadása során 

javasolt bevonni őket a befektetői kapcsolattartásba, mivel így megalapozhatjuk a későbbi jó 

üzleti kapcsolatokat egy pozitív beruházási döntés esetére. Ez a gyakorlatban többnyire 

ügyvédi irodák/ ügyvédek, munkaerő-közvetítők, ingatlan közvetítők/ tulajdonosok, közmű 

szolgáltatók, kulcs beszállítók meghívását jelenti a befektetői egyeztetésekre (külön-külön 

témakörök szerint). 
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III. A befektetéseket befolyásoló fontosabb tényezők 

 

A befektetésekre vonatkozó döntések több tényező együttes figyelembevétele mellett kerülnek 

meghozatalra a befektetőnél. Az itt felsorolt legfontosabb szempontok különböző típusú beruházások 

esetén eltérő súllyal kerülnek mérlegelésre. 

1. Piaci méret és gazdasági növekedés 

Egyes beruházások esetén az adott helyszínről jelenleg elérhető piacok mérete és várható 

bővülése döntő szempont (pl. turizmus, bank szektor, kiskereskedelem), míg más, jellemzően 

(exportra) termelő beruházások esetén ez kevésbé hangsúlyos tényező. 

2. Természeti és humán erőforrások rendelkezésre állása 

A természeti erőforrások (pl. fa, kőolaj, vas, természeti környezet) rendelkezésre állása a 

kitermelő tevékenységek és a turizmus esetén mérvadó. A gyártó, összeszerelő tevékenységek 

esetén az elsődleges nyersanyagoknál jellemzően fontosabb szempont a környékbeli beszállító 

hálózat fejlettsége illetve távolabbi beszállítói kapacitások elérhetősége. Ugyanakkor szinte 

minden beruházás esetén a megfelelő képzettségű és kompetenciájú munkaerő rendelkezésre 

állása az egyik, ha nem a legfontosabb döntési szempont. A jelenleg elérhető munkavállalókon 

túl a jövőbeni munkaerőbázis megítélése is kiemelt döntési szempont, ezért a környékbeli 

oktatási és képző intézmények is nagyban befolyásolják egy befektető helyszínválasztását. 
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3. Fizikai, pénzügyi és technológiai infrastruktúra rendelkezésre állása 

Az infrastruktúra fejlettsége a beruházások többsége esetén meghatározza, hogy egy adott 

helyszín egyáltalán versenybe szállhat-e, ezért a megcélzott befektetők többsége számára 

szükséges fejlettségi szintet mindenképp biztosítani szükséges, hogy a képviselt terület ne 

essen ki a potenciális helyszínek listájáról. Ide tartozik a fő és bekötőutak állapota, illetve 

megléte, a közművek (víz, csatorna, áram, földgáz), telekommunikációs szolgáltatások 

elérhetősége és fejlettsége, a megfelelő zöld mezős területek, az ipari parkok, csarnokok 

rendelkezésre állása, illetve a pénzügyi tranzakciók lebonyolításának technológiai háttere. A 

megfelelő infrastruktúra azonnali rendelkezésre állása ugyanakkor nem feltétlenül szempont 

a beruházási döntés meghozatalakor: amennyibe a befektetési helyszín képviselői biztosítani 

tudják, hogy a működés megkezdéséig kiépítésre kerülnek a hiányzó kapacitások, úgy az adott 

helyszín jó esélyekkel pályázhat a beruházás elnyeréséért. 

4. Nemzetközi kereskedelemre és beruházásokra való nyitottság 

A befektetők helyszínválasztási döntésben meghatározó, hogy mennyire könnyen tudják a 

szükséges eszközöket, alapanyagokat importálni (amennyiben azok nem beszerezhetőek 

helyben), illetve milyen költségekkel és akadályokkal kell számolniuk az előállított termékek 

exportálása során. Emellett az adott helyszín befektetők felé való nyitottsága, befogadó 

készsége is fontos szempontként jelenik meg a döntés során. Egy nemzeti, faji vagy vallási 

alapon ellenséges, kirekesztő környezet kevésbé vonzó befektetési célpont. 

5. Szabályozói és intézményi környezet 

A stabil, átlátható, kiszámítható és korrekt szabályozói környezet kiemelten fontos a 

befektetők számára. Az országos szintű szabályozás mellett a helyi is nagyban befolyásolja a 

döntést. A jogszabályi környezet mellett a gyors, ügyfélbarát és korrupciótól mentes 

ügyintézés is fontos tényező ebben a tekintetben. 
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IV. A működőtőke befektetések típusai 

 

A működőtőke befektetések kategorizálása segítséget jelenthet az adott befektetés hasznosságának 

megítéléséhez a helyi közösségre gyakorolt hosszú távú hatások szempontjából. Egy természeti 

erőforrások kitermelésére irányuló befektetés például gyakran több hátránnyal jár a helyi lakosság 

számára, mint előnnyel (turisztikai vonzerő csökkenés környezeti rombolás miatt, ivóvízkészlet/ 

termőföldek elszennyezése stb.) A lenti kategorizálás a befektetések célja alapján került kidolgozásra. 

1. Természeti erőforrások megszerzésére irányuló 

Ezek a befektetések valamilyen elsődleges nyersanyag, például kőolaj, földgáz, bauxit 

megszerzésére irányulnak. Magyarországon nem jellemzőek az ilyen jellegű beruházások, 

mivel hazánkban nem jelentős a gazdaságosan kitermelhető nyersanyagok mennyisége. 

2. Hatékonyságnövelésre irányuló 

Azokat a befektetéseket soroljuk ide, amelyek a hatékonyabb működés érdekében, vagyis az 

alacsonyabb költségek (bér, helyszín, alapanyag stb.), magasabb termelékenység (pl. 

képzettebb, jobb kompetenciákkal rendelkező munkaerő) illetve kedvezőbb adózási feltételek 

miatt keresnek új helyszínt. Magyarországon a legtöbb termelő, gyártó, összeszerelő, 

feldolgozó vállalat ebbe a kategóriába tartozik. 

3. Piackereső 

Ezek a befektetések a helyi piacok megszerzésére jönnek létre. Hazánkban a nemzetközi 

kereskedelmi láncok, bankok és turisztikai beruházások a legjellemzőbb példái az ilyen típusú 

működőtőke befektetéseknek. 

4. Stratégiai eszközök megszerzésére irányuló 

Ebben az esetben a befektetés célja valamilyen, a vállalat számára kulcsfontosságú technológia 

vagy infrastruktúra megszerzése. Az ilyen jellegű befektetésekre gyakori példa a közművek, 

illetve napjainkban a sikeres hazai startup vállalkozások felvásárlása. 
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V. A befektetési helyszín kiválasztásának folyamata 

 

A megfelelő befektetési helyszín kiválasztása egy jellemzően hosszú, akár több éves folyamat, amelybe 

az esetek többségében nem a legelején kapcsolódnak be a vizsgált helyszín képviselői. A teljes folyamat 

átlátása ugyanakkor könnyebbé teszi a befektetői megkeresések megértését és megfelelő kezelését. 

1. „Long list” összeállítása 

Első lépésként a befektető, vagy az általa megbízott tanácsadó összeállít egy hosszabb listát a 

potenciális befektetési helyszínekről az előzetes kutatások és ajánlások alapján (úgynevezett 

„long list”). Ez a gyakorlatban jellemzően 4-10 olyan helyszínt tartalmaz, amelyek a befektető 

előzetes információi alapján versenyképes alternatívák lehetnek. 

2. „Short list” összeállítása 

Ezt követően a listát egy alaposabb elemzés és információgyűjtés alapján tovább szűkítik egy 

rövidebb, jellemzően 2-4 helyszínt tartalmazó listára (úgynevezett „short list”). Egyes 

esetekben a befektetők már a „long list” összeállítása során felveszik a kapcsolatot a 

befektetés-ösztönzésért felelős helyi szervezettel – külföldi befektetők esetén jellemzően a 

Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA) –, míg más esetekben a cégek először saját maguk 

végeznek helyszíni adatgyűjtést (pl. HR ügynökségek, ingatlanközvetítők, ügyvédi irodák 

közvetlen felkeresésével) és csak ezt követően veszik fel a kapcsolatot az adott helyszín 

képviselőivel.  
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3. Kapcsolatfelvétel a vizsgált helyszínek képviselőivel 

A short list összeállítását követően a befektető már jellemzően felveszi a kapcsolatot a helyi 

befektetés-ösztönzésért felelős szervezettel (ha korábban még nem tette) a hiányzó 

információk begyűjtésére és az addigi megállapítások valóságtartalmának ellenőrzésére. Ezek 

a helyszínek már többnyire megfelelnek a befektető által támasztott legfontosabb 

követelményeknek, így a további vizsgálat során a helyszínek rangsorolása a cél. A közös 

munka ekkor jellemzően egy projekt keretében, a beruházó által felállított projekt csapattal 

együtt történik. 

4. Helyszínlátogatások szervezése 

A kapcsolatfelvételt és a hiányzó adatok bekérését követően jellemzően az információk 

valóságtartalmának ellenőrzésére kerül sor egy néhány napos helyszínlátogatás keretében, 

aminek során a befektető projekt csapata a beruházás szempontjából lényeges információk 

birtokosaival találkozik, és személyesen is felkeresi a potenciális helyszíneket: 

o Helyi befektetés-ösztönzésért felelős szervezet 

o Hely önkormányzatok 

o Egyéb releváns kormányzati intézmények 

o Képző intézmények, egyetemek 

o Ingatlanközvetítők/ ingatlanok tulajdonosai: irodák, ipari parkok illetve zöld- vagy 

barnamezős területek megtekintése 

o Munkaerő-közvetítő illetve kölcsönző cégek 

o Ügyvédi irodák 

o Hasonló tevékenységű, a vizsgált helyszínen sikeresen működő cégek: referencia 

látogatások a vállalatok gyáraiban illetve irodáiban. 

5. További információk bekérése 

A helyszínlátogatás során, illetve azt követően a befektetők gyakran további kiegészítő 

információkat igényelnek, vagy további szakértőkhöz kérnek kapcsolatokat a 

megbeszéléseken hallottak alapján, a vizsgált szempontok alaposabb megismerése 

érdekében. 

6. Befektetési helyszínek kiértékelése 

Ezt követően, a találkozók tapasztalatait, benyomásait és a beérkezett információk 

eredményeit feldolgozva a befektető témakörönként értékeli, majd összesítve rangsorolja a 

potenciális befektetési helyszíneket. 



12 

7. Befektetési helyszínek további vizsgálata (döntetlen esetén) 

Bizonyos esetekben az értékelés alapján nem egyértelmű a befektető számára, hogy melyik a 

legkedvezőbb helyszín, mivel nagyon hasonló eredménnyel végez 2 vizsgált terület. Ilyen 

helyzetben jellemzően további információ bekérésére és/ vagy újabb helyszínlátogatásra kerül 

sor. Ekkor döntő jelentőségű lehet újabb, korábban még fel nem ajánlott támogatás/ 

kedvezmény biztosítása, illetve a bizalom további erősítése a korábban kialakított jó viszony 

elmélyítésével. 

8. Befektetési helyszín kiválasztása 

Végül, a kialakult rangsor alapján kiválasztásra kerül az új befektetési helyszín. A döntésről 

gyakran csak jelentős késéssel, illetve a vizsgált helyszín képviselőjének érdeklődését követően 

nyújt tájékoztatást a befektető. 
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VI. Befektetői információkérések kezelése 

 

A befektetőkkel történő kapcsolattartás során jellemzően azután kerül sor az első szakmai jellegű 

kommunikációra, hogy a befektető felkéri a vizsgált helyszín képviselőit a befektetés szempontjából 

lényeges információk megadására. Ez a gyakorlatban egy, a befektető által témakörök szerint 

strukturált kérdések megválaszolását jelenti (pl.: munkaerő, képzés/ oktatás, úthálózat, közlekedési 

kapcsolatok, közművek, telekommunikációs hálózat, zöld vagy barna mezős területek/ ipari 

parkok/irodák, gazdasági környezet, nagyobb környékbeli vállalatok, adók és egyéb közterhek, helyben 

elérhető szolgáltatások stb.) 

1. Befektetői érdeklődés fogadásának visszajelzése 

Lehetőség szerint egy munkanapon belül javasolt visszajelezni a befektetőnek az írásbeli 

megkeresés fogadásáról. Egyúttal tájékoztassuk róla, hogy a feltett kérdések megválaszolása 

megkezdődött. Ajánljuk fel a személyes találkozás lehetőségét, mutassuk be a befektetővel 

való kapcsolattartásért felelős kollégát/ kollégákat. Mindemellett jelöljünk meg egy reálisan 

tartható legkésőbbi válaszadási határidőt (lehetőség szerint 1 héten belül). 

2. Előzetes egyeztetés és pontosítás a befektetővel 

A különböző kulturális háttérrel rendelkező befektetők más-más tapasztalattal, 

gondolkodásmóddal, várakozásokkal kezdik meg a kiválasztott helyszínek vizsgálatát, ami 

miatt esetenként egyeztetés lehet szükséges a kért információk tartalmával kapcsolatban (pl. 

mást tekinthet evidensnek/ érthet az adott kérdés alatt egy ázsiai, mint egy amerikai, vagy akár 

mi magunk). Ezek megválaszolása során emellett javasolt minél pontosabban meghatározni a 

megküldött adatok tartalmát (pl. a megadott ipari csarnok bérleti díjak milyen szolgáltatásokat 

tartalmaznak). 

3. Fókuszált válaszadás 

A kérdésre fókuszáló, könnyen áttekinthető és értelmezhető információnyújtás segíti elkerülni 

az esetleges félreértéseket, félreértelmezéseket, és biztosítja, hogy a különböző helyszínek 

összehasonlítása során azokat az adatokat vegye figyelembe a befektető, amelyek a 

legkedvezőbb képet mutatják az általunk képviselt területről. A fókuszált válaszadás emellett 

a helyszínkeresést végző csapatnak is megkönnyíti a munkáját, ami kedvezően befolyásolhatja 

az általunk képviselt helyszín megítélését is. 
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4. Forrásmegjelölés 

Megbízható és lehetőség szerint leellenőrizhető források felhasználása és megjelölése 

szükséges az adatszolgáltatás hitelességének biztosítása érdekében. A befektető által nem 

megbízhatónak ítélt adatok rontják a helyszín megítélését, ami a különböző alternatívák 

összehasonlítása során rosszabb helyezést eredményezhet a magasabb bizonytalanság miatt. 

5. Korrekt és teljes körű tájékoztatás 

A kérdések megválaszolása során minden, a befektetés szempontjából lényeges információt 

be kell mutatni az adott témakör mentén, részletesen kitérve a helyi üzleti környezetre is. 

Ennek hiánya később (a kapott információk befektető általi ellenőrzése vagy a beruházás 

előkészítése során) súlyos félreértésekhez, bizalomvesztéshez, és ennek eredményeként akár 

a beruházás meghiúsulásához is vezethet. Emellett a negatív információk más potenciális 

befektetőkhöz is eljuthatnak, ami ronthatja az adott helyszín befektetői megítélését. 

6.  A megkeresések bizalmas kezelése 

A befektetési megkereséseket minden esetben bizalmasan szükséges kezelni, amiről az 

érdeklődő cégeket is tájékoztatni szükséges már az első kapcsolatfelvétel során a megfelelő 

bizalmi szint kialakítása érdekében. A vállalat kilétéről kizárólag a befektetői kapcsolattartásért 

felelős szakember és közvetlen vezetői tudjanak. Külső szakértők bevonása előtt tisztázni 

szükséges, hogy a befektető neve megosztható-e velük. 
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VII. Befektetői látogatások előkészítése 

 

A személyes helyszínlátogatások jellemzően nagy időráfordítást igényelnek a befektetőtől – tengeren-

túli utazással akár egy hetes elfoglaltságot is jelenthetnek – ami egy szenior vezető vagy tulajdonos 

számára jelentős befektetés önmagában is. Emiatt fontos, hogy az általunk képviselt helyszínen töltött 

időt minél hasznosabbnak ítéljék meg, amit a program alapos előkészítésével és az esetleges 

nehézségekre, buktatókra való felkészüléssel tudunk biztosítani. 

1. Személyes találkozók előzetes egyeztetése a befektetővel 

Amennyiben az információkérést követően helyszínlátogatás mellett dönt a befektető, 

komolyabb befektetői érdeklődésről beszélhetünk, amire már érdemes kiemelt figyelmet 

fordítani. A látogatásra érkező befektetők különböző mértékben kívánják meghatározni a 

látogatásuk programját: Egyes befektetők előre meghatározzák, hogy kivel szeretnének 

találkozni, míg mások szabad kezet adnak a vendéglátóknak a program összeállításában, csak 

a főbb témaköröket adják meg. Az utóbbi esetben hiteles, és a helyszínről kedvező képet 

mutatni képes partnereket javasoljunk a találkozókra. Amennyiben a befektető egy csalódott 

vállalattal, vagy egy kevésbé jó hírű szakértővel kíván találkozni, meg kell próbálni ész érvekkel 

lebeszélni a találkozóról (nem megfelelő piacismeretre, menedzsmentproblémákra stb. 

hivatkozva). A végleges programjavaslat leegyeztetése és jóváhagyatása ugyanakkor 

feltétlenül szükséges minden esetben. 

2. Partnerek előzetes tájékoztatása a befektetők megfelelő fogadásáról, fő üzenetek leegyeztetése 

A befektetőkkel kapcsolatba kerülő szakértők gyakran nem rendelkeznek még kellő 

tapasztalattal a velük történő kommunikációban, és többnyire nincsenek is tisztában vele, 

hogy egy ilyen látogatás során pontosan mit is szeretnénk elérni, és milyen szempontokat szem 

előtt tartva kívánjuk irányítani a tárgyalást. Éppen ezért egyrészt be kell mutatni számukra, 

hogy milyen célt szolgál a befektetői látogatás, és milyen fő üzeneteket szeretnénk eljuttatni 

és validálni a befektető számára. Másrészt útmutatást is szükséges adnunk az idelátogató 

céggel való kommunikációban, ami különösen másik kultúrából érkező vendégek esetén bír 

nagy jelentőséggel (pl. az eltérő kulturális szokások bemutatása a bemutatkozástól kezdve a 

kérdezési és válaszadási szokásokon át a non-verbális kommunikációig). 

3. Lehetséges helyszíni kérdésekre való felkészülés, partnerek felkészítése  

A befektetői látogatások során sok olyan kérdés felmerülhet, amire az előzetes 

információgyűjtés során nem kapott választ az érdeklődő cég, ezért javasolt felkészülni és a 

tárgyalópartnereket is felkészíteni a lehetséges további kérdésekre az előzetes információ-

kérés témakörei alapján. Sokat javíthat egy befektetési helyszín hitelességének megítélésén, 

ha a vendégül látott vállalat képviselői konkrét válaszokat kapnak már a látogatás ideje alatt. 

A megfelelő előkészületekkel egyúttal biztosítható, hogy a helyszínen felmerülő kérdésekre 

adott válaszok a befektető számára leginkább kedvező képet mutassák az általunk képviselt 

helyszínről. 
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VIII. Befektetők személyes fogadása 

 

Míg az írásbeli kérdésekre adott válaszok szakmai szempontból számítanak jelentős mérföldkőnek a 

befektetők fogadásában, addig az első személyes találkozás a látogatók bizalmának elnyerésében 

kiemelt fontosságú, ami nélkülözhetetlen egy pozitív befektetői döntéshez. A befektetői 

kapcsolattartásnak ebben a szakaszában alapozhatunk meg egy olyan bizalmi viszonyt, amelyre építve 

nem csak a befektetés elnyerésére nyílik lehetőségünk, hanem annak hosszú távú megtartására és 

potenciális jövőbeni bővítésére is. 

1. Vörös szőnyeges ügyfélkezelés 

A befektetési helyszín kiválasztásáról az objektív értékelési rendszerek használata ellenére 

végül mégiscsak hús-vér emberek hozzák meg a döntést, ezért különösen fontos szerepe van 

annak, hogy milyen hangulatban zajlik a befektetői kapcsolattartás. A különböző befektetési 

szempontok vizsgálata során a helyszínt elemző vállalati szakértő vagy tanácsadó az, aki 

pontozza, rangsorolja, illetve kiértékeli a látottakat és hallottakat, ezért kiemelt szerepe van 

annak, hogy tudatosan alakítsuk az ő első benyomásait a térségről. A jó hangulat 

megalapozásának egyik módja a befektetők VIP vendégként való kezelése. Ennek keretében 

megszervezhetjük a vendégek reptéri fogadását (amennyiben külföldiek), szállítását, szállást 

biztosíthatunk számukra, megvendégelhetjük őket egy ebéd vagy vacsora keretében, illetve 

biztosíthatunk tolmácsot a nyelvi akadályok áthidalására, amennyiben ez szükséges. 

2. Befektetőkkel történő tárgyalásokban jártas szakemberek bevonása 

A befektetők és az önkormányzati szakértők és vezetők jellemzően más gondolkodásmóddal 

és tapasztalatokkal rendelkeznek, ami még azonos nyelvi és kulturális háttér esetén is könnyen 

vezethet félreértésekhez, illetve egymás melletti elbeszéléshez. A probléma megoldására 

olyan szakemberek bevonása is javasolt a befektetők fogadására, akiknek már van tapasztalata 

befektetőkkel és önkormányzatokkal való kapcsolattartásban is, és ezért képesek mindkét fél 

nézőpontját, megközelítését megérteni egy adott kérdés, téma kapcsán. Ezek a szakértők ilyen 

módon képesek áthidalni a két fél közötti kommunikációs és kulturális szakadékot, ami 

nagyban elősegíti a térség sikeres bemutatását. Ilyen szakértők lehetnek többek között a 

Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) tanácsadói és vezetői, a megyei önkormányzat 

befektetés-ösztönzésért felelős munkatársai, nagyobb ipari parkok illetve vagyonkezelők 

vezetői, illetve nagyobb munkaerő-közvetítő és kölcsönző cégek képviselői. 

3. Professzionális és barátságos ügyfélkezelés 

A jó benyomás kialakításához egyrészt biztosítani kell róla a befektetőt, hogy a vizsgált 

helyszínen megkapja a professzionális támogatást a helyi vezetéstől a beruházásához az 

előkészítő fázistól kezdve a megvalósításon át a működésig. Ehhez be kell mutatni a befektetői 

látogatások előkészítése és megvalósítása során, hogy a helyi vezetés rendelkezik a megfelelő 
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szakértelemmel és elhivatottsággal a felmerülő problémák megoldásának támogatására. 

Másrészt kiemelt hangsúlyt kell helyezni a barátságos fogadtatásra, hogy a befektető érezze a 

terület adott befektetés iránti elkötelezettségét, és erősödjön a helyszín iránti bizalma. 

4. Őszinte, nyílt kommunikáció 

A befektetőkkel való kapcsolattartásban elsődleges fontosságú a bizalom elnyerése, aminek 

egyik legjobb módja az őszinte kommunikáció. Ennek során törekedni kell rá, hogy csak olyan 

válaszokat adjunk a feltett kérdésekre, amelyek kellően megalapozottak és alátámaszthatóak, 

és így később nem kerülünk önellentmondásba. Emellett ne hallgassunk el olyan (akár negatív) 

információkat, amikre ugyan nem kérdez rá közvetlenül a befektető, azonban a beruházás 

szempontjából lényeges körülményekre utal. Ebből a későbbiek során több hátrányunk 

származhat, mint előnyünk. A nyílt kommunikáció során mindazonáltal lehetőségünk van a 

térség relatív előnyeinek hangsúlyozására, illetve a kedvezőtlen adottságokra vagy 

problémákra adható hathatós megoldások bemutatására is. 

5. Közös étkezések/programok 

A már korábban említett VIP ügyfélkezelés keretében egy közös étkezés vagy szabadidős 

program jó lehetőséget biztosít a terület iránti bizalom megerősítésére és a baráti kapcsolatok 

építésére. A szabadidős programok közül olyan, kevésbé időigényes, jellemzően esti 

tevékenységet érdemes választani, ami maradandó élményt jelent egy túlhajszolt befektető 

számára, és egyúttal megfelelően hangsúlyozza a térség előnyös oldalát (pl. utazás kisvasúttal 

a vacsora helyszínére vagy középkori várjátékokkal összekötött várlátogatás). A közös vacsora 

keretében alkohol tartalmú italok mértékkel történő fogyasztására is van lehetőség, ami 

elősegítheti a kapcsolatok elmélyítését. Az étkezéshez kapcsolt zenés-táncos előadás szintén 

javíthatja a befektetők elköteleződését a település iránt, ami egy szoros versenyben döntő 

jelentőségű lehet. 
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IX. Befektetői megkeresések utánkövetése 

 

A kért információk megadását és a helyszínlátogatás lebonyolítását követően úgy tűnhet, hogy nincs 

további teendőnk, azonban mind a befektetői döntés előtt, mind pedig azután számos lehetőségünk 

adott az általunk képviselt helyszín esélyeinek és jövőbeni lehetőségeinek javítására. 

1. Megkeresések nyomon követése 

Rendszeres időközönként javasolt érdeklődő emailek kiküldése, amennyiben és ameddig nem 

jelentkezik a befektető a helyszínválasztási döntésre előzetesen megadott időpontig. 

Jellemzően nem születik meg a döntés a jelzett határidőre, amit érdemes előre belekalkulálni 

a várakozásainkba, és ennek megfelelően türelmesen kivárni az eredményt. Fontos, hogy 

egyrészt, fenntartsuk a kapcsolatot a befektetővel, másrészt ne hasson zaklatásnak az ismételt 

megkeresés, ezért a heti egyszeri email küldést ne lépjük túl akkor sem, ha nem kapunk választ. 

2. További segítségnyújtás felajánlása a helyszínlátogatást követően 

A befektetői látogatást követően ajánljuk fel további támogatásunkat, mivel gyakran előfordul, 

hogy a cég képviselőiben még felmerülnek kérdések, amelyekre ugyan nem kapják meg a 

választ, de udvariasságból vagy kényelemből nem fordulnak automatikusan hozzánk. Egy ilyen 

felajánlást követően szinte minden esetben számíthatunk további kérdésekre, melyek 

megválaszolásával gyakran számunkra kedvezőbb irányba befolyásolhatjuk a 

helyszínértékelési folyamatot. 

3. Pozitív döntés esetén további segítségnyújtás biztosítása 

Fontos fenntartani a korábbi segítőkészséget a beruházás megvalósítása során is, mivel erre 

egyfelől valóban szüksége lehet a befektetőnek a működés sikeres beindításához, másrészt egy 

pozitív befektetői döntés sem garancia rá, hogy a vállalat nem áll el később a beruházás 

megvalósításától, amennyiben csalódnia kell a helyiekben, és elveszti a bizalmát a településsel 

szemben. 

4. Negatív döntés esetén jó kapcsolat fenntartása 

A jó viszony fenntartása akkor is javasolt, ha a befektető választása ezúttal másik helyszínre 

esett, mivel elképzelhető, hogy nem sikerül megvalósítani a beruházást a nyertes helyszínen 

valamilyen előre nem látható probléma vagy változás miatt. Ilyenkor a befektető a második 

legjobb értékelést kapott helyszínre viheti a beruházást, amennyiben nem romlik meg a 

viszony az adott helyszín képviselőivel. 
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5. Döntéssel kapcsolatos visszajelzések kérése 

Mind pozitív, mind pedig negatív döntés esetén kérjünk visszajelzést a befektetőtől a jövőbeni 

befektetés-ösztönzési tevékenységünk támogatása érdekében (milyen szempontok alapján, 

vagy éppen miért nem esett a választás az általunk képviselt helyszínre, miben látják a terület 

erősségeit, gyengeségeit, fejlesztendő területeit stb.) Ezeknek az információknak akkor is 

hasznát tudjuk venni, ha általunk nem befolyásolható körülményre vonatkoznak, mivel ezek 

ismeretében tudatosan alakíthatjuk a befektetők felé történő kommunikációt. 

6. Befektetők tájékoztatása jelentősebb változásokról 

A nagyobb vállalatok néhány évente újraértékelik a működési környezetet, így érdemes 

tájékoztatni a befektetőt, amennyiben jelentős javulás következik be az adott helyszínen 

valamilyen szempontból (pl. nő a rendelkezésre álló munkaerő létszáma, javul a képzettsége, 

fejlődik az úthálózat, modern irodaházak épülnek stb.). 
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X. Befektetői kapcsolatok ápolása, új befektetések ösztönzése 

 

Egy befektetés elnyerésével, megvalósításával még nem ér véget a kapcsolattartás, hiszen a befektető 

hosszú távú jelenlétét és terveit nagyban befolyásolja, hogy milyen viszonyt ápol vele a helyi vezetés. 

1. Befektetői kapcsolatok ápolása jövőbeni bővítések elősegítése érdekében 

A településen már megtelepedett befektető könnyebb célpontot jelent további befektetés-

ösztönzési tevékenységünkhöz, mint egy új, a térséget még nem ismerő vállalat, ezért érdemes 

energiát fektetni a meglévő kapcsolatok ápolásába. A befektetésével elégedett beruházó nagy 

valószínűséggel előbb-utóbb bővíteni fogja működését, aminek mértékét és időzítését jelentős 

mértékben javíthatjuk (nagyobb létszámú bővítés korábbra időzítve), amennyiben 

rendszeresen egyeztetünk a befektetővel az üzleti környezettel való elégedettségéről és a 

jövőbeni terveiről. Emellett sok esetben a befektetők rendelkeznek másik, hasonló profilú 

telephellyel is valamelyik közeli országban (pl. Szlovákiában, Romániában), vagy másik 

megyében, amelyek bővítése alternatívája lehet a hazai üzem fejlesztésének, ezért a befektető 

általunk képviselt helyszín mellett elkötelezése kritikus fontosságú a jövőbeni bővítések 

elnyerése szempontjából. 

2. Befektetői kapcsolatok ápolása új beruházások érdekében 

A meglévő beruházás bővítése mellett a találkozások lehetővé teszik, hogy, amennyiben a 

befektető másik iparág(ak)ban is folytat tevékenységet, akkor ezek hozzánk történő 

áttelepítéséért, illetve új beruházási helyszín keresésekor saját településünk kiválasztásáért is 

lobbizzunk a vállalatnál. Az ilyen tervekről való korai információszerzés sokat segíthet az adott 

helyszín megfelelő pozícionálásában a szóban forgó befektetés elnyeréséhez. 

3. Befektetői kapcsolatok ápolása kivonulási szándék korai megismerése érdekében 

Előfordulhat, hogy a befektető a terület elhagyásában gondolkodik valamilyen okból 

kifolyólag, aminek megakadályozása vagy időpontjának eltolása bizalmi kapcsolat esetén 

bizonyos helyzetekben lehetséges. Ilyen helyzet lehet a helyi körülményekben bekövetkező 

olyan kedvezőtlen változás, aminek visszafordítására van lehetőségünk: az utak állapotának 

leromlása esetén a közös lobbitevékenység a felújításokért, munkaerőhiány esetén 

együttműködés a helyi képző és oktató intézményekkel, vagy lakossági ellenállás esetén (pl. 

zaj, bűz vagy megnövekedett forgalom miatt) lakossági fórumok és egyeztetések szervezése. 

Ugyanakkor elképzelhető, hogy a kivonulás olyan hazai, illetve nemzetközi folyamatok miatt 

válik aktuálissá, amelyekre nincs ráhatásunk. Ilyen lehet a bérköltségek emelkedése, a 

technológiai átalakulás vagy fogyasztói igények változása miatti keresletcsökkenés, vagy akár 

a hazai politikai, illetve gazdasági környezetben bekövetkező változás. A korai észlelés 

ugyanakkor ilyen helyzetekben is előnyös lehet a térség számára, hiszen több időt hagy a 

változásra való felkészülésre, és a beruházás után hátrahagyott infrastruktúra hasznosítására, 

illetve a munkaerő átképzésére és elhelyezkedésére. 


