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TOP 100  Konferencia Szegeden 
 

   Rangos gazdasági  rendezvényt,  egyben nívós  vállalkozói társasági eseményt tartott a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
és  az Enterprise Europe Network Szeged október 21-én a Szent Gellért Fórumban.  
   A konferencia nyitó előadását Palkovics László innovációs és technológiai miniszter tartotta,  aki Magyarország örvendetes GDP-
növekedése és a jövő hazai meghatározó innovatív technológiai irányai mellett beszélt arról is, hogy Csongrád-Csanád megye még az 
iparilag „alulfejlett” területek közé tartozik – hiába tolódik keletre és délre az ipari termelés.  A tudományos és innovációs parkok 
hálózatban, vagy a már elindult nemzeti laboratóriumok rendszerében viszont erős székhelynek számít Szeged. Az ELI lézeres 
kutatóközpont köré tervezett 85 hektáros Tudományos és Innovációs Park kialakítása folyamatban van – számolt be róla a miniszter -
, helyet kap benne egy inkubátorház, az Öthalmi Campus, Műszaki-Technológiai-Innovációs Központ, Védelmi Ipari Kutatóintézet, 
Járműipari Kompetenciaközpont valamint Konferencia- és Látogatóközpont. A közlekedési fejlesztések közül kiemelte a Szeged-
Hódmezővásárhely tram-train beruházást, amit kifejezetten innovatív közlekedési rendszernek tart.  
   Nagy Márton, a miniszterelnök gazdasági főtanácsadója szerint nem is annyira a minimálbéremelés emelése a fő kérdés a 
gazdaságban, sokkal inkább a 260 ezer forintos garantált minimálbér, ami ugyanis jóval szélesebb kört érint. (A garantált minimálbér 
magasabb a minimálbérnél, a középfokú iskolai illetve szakképzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatottaknak jár.)  
   Német Dávid, a K&H Bankvezető elemzője világgazdasági áttekintését adta nemzetközi piacokon zajló eseményeknek, melynek 
lényege, hogy ugyan vannak aggasztó makrogazdasági jelek (magas államadósságok, emelkedő költségek a globális árupiacokon, 
elszabaduló nyersanyagárak stb.) és különféle geopolitikai konfliktusok, mégis még bizakodó a világ a jövőt illetően. 
   Andorka Miklós, a MAPI-csoport stratégiai vezetője az új 7 éves fejlesztési ciklus lehetőségeit mutatta be a konferencia résztvevőinek. 
Jelentős változás, hogy a korábbi vissza nem térítendő támogatási forma helyébe a feltételesen vissza nem térítendő támogatási forma 
lépett. Ennek lényege, hogy a támogatás akkor válik teljes mértékben vissza nem térítendővé, ha a pályázati projekt megvalósulása 
valóban a vállalkozás versenyképességét, termelékenységét növeli. 
   A rendezvényen bemutatták a Top 100 Csongrád-Csanád megye gazdasága 2021 című kiadványt is, illetve több díjat is átadtak: 
nagyvállalati kategóriában a Pick Szeged Zrt., középkategóriában a Naturtex Kft., export kategóriában pedig a makói Givaudan Hungary 
Kft. kapott elismerést.   
 

A TOP 100 kiadvány ezen a linken tekinthető meg:  https://issuu.com/csmkik/docs/top100_2021  
Itt éri el a Csongrád-Csanád megyei TOP 100 vállalkozás listáját:   https://issuu.com/csmkik/docs/top100_lista  


