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– Ahhoz, hogy Érd a továbbiak-
ban is fejlődjön és lehetőségei 
nyíljanak, minél nagyobb mér-
tékben a gazdaság szolgálatába 
kell állítanunk a kihasználat-
lan területeket. Összeállítottunk 
egy rövid lehetőségek könyvét, 
úgynevezett befektetési port-
fóliót. Látnivaló, hogy a város 
és környéke logisztikai szem-
pontból szerencsés helyzetben 
van, szinte az ország közepe: 
akár északról, délről, nyugat-
ról vagy keletről közelítjük meg 
a fővárost, minden esetben 
könnyedén megközelíthető. Ez 
logisztikailag nagyon fontos és 
jó pozíciót jelent a városnak. 

Mind a vasút – hiszen két vas-
útvonal is keresztezi –, mind a 
repülőtér és a Duna közelsége 
lehetőségeket hordoz magában. 
A város környékén az M6-os, 
M7-es, illetve M0-s autópálya 
mellett, valamint a Duna-parti 
területeken durván 200 hektár 
áll rendelkezésre, hogy akár ter-
melői, akár szolgáltatói, akár 
logisztikai munkát végző cégek 
letelepedhessenek – mondta a 
polgármester.

– Érden 65 ezer ember él. Jelen 
pillanatban a lakosság több mint 
fele ingázik, Budapesten talál 
munkát. Ennek a város szem-
pontjából nagyon sok hátulütője 

van. Egyrészt azok az emberek, 
akik Budapesten dolgoznak, ott 
költik el a pénzüket, tehát a 
szolgáltatói szektort is hátrál-
tatja. Másrészt közösségi szem-

Zhuzhou város Hunan tartomány keleti 
részén fekszik, fejlett és jelentős ipari 
terület. Három nagy iparág van jelen a 
területén: repülőgép-, jármű-, és elekt-
ronikai ipar. A város területe 11 ezer 
négyzetkilométer, az állandó lakosság 
4 millió fő. A közlekedési helyzet ked-
vező, hat autópálya, illetve három fő 
vasútvonal keresztezi a várost, Dél-Kína 
legnagyobb vasúti csomópontját. A tar-
tományi székhelytől 45 km-re fekszik.

Feltérképezik a befektetési lehetõségeket

Ismét kínai delegáció járt Érden
Kínai küldöttség látogatott európai tanulmányút keretében Érdre: Zhuzhou város 
vezetõi és szakemberei. A Hunan tartományból érkezõ hatfõs delegációnak T. 
Mészáros András polgármester mutatta be a város értékeit és vázolta a befektetési 
lehetõségeket.

pontból sem kedvező, hiszen 
az emberek reggel becsapják 
maguk mögött a kaput, és 
este, amikor fáradtan hazaér-
nek megint becsapják maguk 
mögött a kaput, nem törődve 
azzal, mi történik a szomszéd-
jukkal, ne adj Isten egy másik 
városrészben lakóval. Sokkal 
nehezebb úgy közösséget for-
málni, ha nem helyben vannak 
a munkahelyek. A következő 
pár esztendőben azt tûztük ki 
célul, hogy befektetések útján 
5-10 ezer munkahely keletkez-
zen a városban – hangsúlyozta 
T. Mészáros András.

A polgármester bemutatkozó 
beszédét követően Cheng Jianze, 
a Kínai Népköztársaság Politikai 
Konzultatív Konferenciája, 
Zhuzhou Bizottság elnökhe-
lyettese elmondta: több terü-
leten lehetőséget látnak az 
együttmûködésre.

– Az elmúlt években sikeres 
befektetési politikát folytattunk, 
nagyon fejlett kapcsolatot építet-
tünk ki különböző országokkal. 
Egy évben a városunk külkeres-
kedelmi mérlege megközelítőleg 
2 milliárd euró. Európai tanul-
mányi utunk végén részletes 
jelentést teszünk, tájékoztatjuk 
városunkat az eredményeinkről, 
benyomásainkról, tapasztalata-
inkról. Jelenleg elsősorban az 
ipar, a szolgáltatás és az oktatás 
területén látunk lehetőséget az 
együttmûködésre – emelte ki 
Cheng Jianze.

T. Mészáros András a sajtónak 
tett nyilatkozatában elmondta: 
a város bizakodó.

– A kínai érdeklődés egész 
Magyarország, és közte Érd 
iránt is megélénkült. Most nem 
a testvérvárosunkból érkeztek 
hozzánk, és tudomásom szerint 
egy harmadik és egy negyedik 
település is bejelentkezett már. 
Nagyon remélem, hogy a végső 
cél – még ha ezt nem is árulják 
el egyértelmûen – valamilyen 
beruházás. Az érdi, mintegy 200 
hektár beruházási, befektetési 
terület alkalmas arra, hogy ter-
melőegységek, logisztikai köz-
pontok, adott esetben szolgálta-
tó központok jöjjenek létre. Ez 
a terület pont úgy helyezkedik 
el – az autópályák mentén –, 
hogy megközelítése lakott terü-
letet nem érint. Szükség lenne 
arra, hogy az a 30 ezer ember, 
aki jelenleg Budapesten és a 
környék településein kénysze-
rül dolgozni, Érden maradjon. 
A város fejlődése, a különböző 
források megteremtése szem-
pontjából és közösségi szem-
pontból is fontos, hogy Érd ne 
alvóváros legyen, hanem való-
ban egy pezsgő, önmagában 
is elégedett településsé váljon 
– fejtette ki a polgármester.

– Vannak azonban olyan 
helyek, ahol a munkanélkü-
liség és az ehhez kapcsolódó 
terhek jóval magasabbak, mint 
városunkban. Lehetséges, hogy 
az országos szempontok azt 
mondatják a döntéshozókkal, 
hogy először azokon a terüle-
teken kell a felzárkóztatást fel-
gyorsítani. A magunk oldaláról 
mindent meg kell tennünk. 
A magyarországi minisztériu-
mokban, befektetői hálózatok-
ban is ugyanúgy lobbiznunk 
kell, mint a külföldi multi 
cégeknél – tette hozzá.

– Remélem, hogy előbb-
utóbb lesznek olyan cégek, 
akik akár Kínából, akár Európa 
más területeiről idejönnek 
és beruháznak, befektetnek 
nálunk. Egy-egy ilyen váro-
si találkozó csupán mint egy 

ajtócsengő jelzi, hogy létezünk, 
itt vagyunk. A konkrétumok 
még csak ezután következnek 
– hangsúlyozta T. Mészáros 
András. Kovács Renáta

A polgármester szemléletesen ismertette a város befektetési lehetõségeit
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Kubassek János múzeumigazgató 
is köszöntötte a vendégeket

A kinai delegáció a Magyar Földrajzi Múzeumba is ellátogatott

Cheng Jianze: Az ipar, a szolgáltatás és az oktatás területén látunk 
lehetõséget az együttmûködésre

A felek képviselõi az együttmûködés reményében váltak el

aktuális


