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A célzott befektetőtoborzás folyamata?

Az önkormányzatok többsége kevésbé ismeri fel, hogy 
a helyi gazdaságfejlesztési terv, területfejlesztési 

koncepció megalkotásánál a magán területek 
hasznosíthatóságát is figyelembe kell venni és együtt 
kell működni, gondolkodni a magántulajdonosokkal. 

A települések rendezettségét és gazdasági 
önfenntartóságát az önkormányzat, vállalkozók és a 

lakosság együtt gondolkodásával lehet a legjobb 
szintre fejleszteni.



A célzott befektetőtoborzás folyamata?

1. lépés 

Feltérképezzük a település önkormányzati és 
magántulajdonban lévő hasznosítható  területeit.

2. lépés

Családi terv pályázatot írunk ki az 
önkormányzattal és 

megkérdezzük a lakosságot.



A célzott befektetőtoborzás folyamata?
3. lépés 

A lakosság és az önkormányzat elképzeléseit 
összevetve, egyeztetve a környező települések 

önkormányzataival szakértők bevonásával 
javaslatot teszünk a területek  

hasznosítási funkciójára. 

4. lépés

A szakértői javaslatot egyeztetjük az 
önkormányzattal és a magán tulajdonosokkal. 



A célzott befektetőtoborzás folyamata?
5. lépés 

A szakértői javaslatunk elfogadását követően 
megszervezzük a helyi befektetői fórumot és erre 
felkutatjuk és meghívjuk a potenciális befektetőket.

6. lépés

Belföldi és nemzetközi kiállításokon, 
rendezvényeken megjelenünk a partner településekkel.

Rendszeresen szervezünk ingatlan börzéket.



Hasznosítható ingatlanok börzéje
meghívó!

Lovasberénybe a 811. út mellett lévő  Lujzamajorban 
lévő Inkubátorházba tervezzük a Közép-Dunántúli 

régió hasznosítható ingatlanok kiállítását és vásárát, 
befektetői fórum megrendezését áprilisban. 

A rendezvényre várjuk az önkormányzatokat és 
magán ingatlan tulajdonosokat.



- HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

- A TELEPÜLÉS ÖNFENNTARTATÓSÁGÁNAK A NÖVELÉSE

- MUNKAHELYTEREMTÉS

- KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

Az önkormányzati feladatellátás és a
célzott befektetőtoborzás kapcsolódási pontjai.



Kulturális és kreatív ipar 
- turizmus

Új célterületek a területfejlesztésben!



Magyarországon a Kulturális és Kreatív Ipar gazdaságfejlesztő 
hatékonysága még nincs kellőképpen kiaknázva. A Kézműves Falu 

projektünk kulturális és kreatív iparos családi vállalkozásoknak 
biztosít otthont és az alkotó munkához szükséges körülményeket. 

A Kézműves Falu kulturális és kreatív ipari fejlesztés, ami 
fenntarthatóan hozzájárul Magyarország gazdaságfejlesztéséhez.

 “ A kreatív ipar a magyar gazdaság kitörési pontja lehet - jelentette 
ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) nemrég kinevez-

ett kreatív iparért felelős miniszteri biztosa.
A kreatív iparba tartoznak az olyan tevékenységek, amelyek készsé-

gen, képességen és tehetségen múlnak és egyszerre kulturális és 
gazdasági hatással is bírnak -

 magyarázta Fülöp József.” forrás– Origo

KÉZMŰVES FALU
Kulturális és Kreatív Iparos Családi Vállalkozások Parkja



Minta kézműves falu Nadap

Az első Kézműves Falu, minta projektje a Velencei-tónál 
Nadapon, erdő melletti, bekerített, közművesített 8 hektáros 

területen, az M7 autópálya lehajtójától 2 km-re valósulhat meg. 

A Kézműves Falu alap elemei:

20 db. 300 m2-es alapterületű kézműves ház és otthon, valamint 
házanként 6 db. 30 m2-es, 4 fő elszállásolására alkalmas 

apartman.
1 db. Kulturális intézmény, sport és rendezvénycsarnok.

1 db. Oktatási intézmény, óvoda.





A falu fenntarthatóságát a szálláshelyek (120 apartman), és a 
kézművesek által előállított  termékek értékesítése biztosítja.

 A Kézműves Faluba beköltözni szándékozó kézműves családok 
termékeik minősítésével pályázhatnak. 

A nyertes pályázók a kézműves házat, műhelyt térítésmentesen  
haszonbérletbe kapják. 

A haszonbérlet keretein belül házanként a 6 db. apartman 
szálláshelyként történő üzemeltetését kell ellátniuk és a 
minősített kézműves termékeik forgalmazására a kijelölt 

kereskedővel szükséges szerződést kötni. A kézműves műhelyt 
nyitott műhelyként kell üzemeltetni a fenntartó által 
meghatározott nyitva tartási időben. Az apartmanok 

rehabilitációs célra egész évben egészségturizmus célú 
szálláshelyként is hasznosíthatók. 

Minta kézműves falu Nadap



A Kézműves Falu programhoz várjuk 
további kihasználatlan ingatlan területtel 

rendelkező önkormányzatok és 
magántulajdonosok jelentkezését.

Folyamatban lévő egyeztetések:

Zalaszentgrót
Somogyhárságy (Szigetvár mellett)

Kézműves falu terjeszkedés



A park hozama, megtérülés: 
Szálláshely értékesítés 60% kihasználtsággal 
120 apartman, 20.000 Ft/nap, 525.600.000 Ft/év

Kézműves termékek értékesítése 
1 Millió/hó/család 12 Millió/év/ház 240.000.000 Ft/év  

forgalmazói jutalék 20%  48.000.000 Ft/év 
Oktatási, kulturális intézmény bérbeadása, rendezvények 

20.000.000 Ft/év
Önkormányzat gazdasági érdekeltség:

Idegenforgalmi adóbevétel
Iparűzési adóbevétel   

A helyi vállalkozások  bevétele növekszik
 és több adót fizetnek

              

Minta kézműves falu Nadap



A minta projekt megvalósulását követően, a minta alapján 
Magyarország több kihasználatlan hasznosítható 

területen  tervezzük befektetőkkel 
Kézműves Falu megépítését. 

A kulturális és kreatív iparban Magyarországon a 
Kézműves Falvak terjeszkedésével a 

gazdaságfejlesztésben pozitív gazdasági eredmény lesz 
kimutatható. A minősített terméket előállító Kézműves 

Falu lakók az mellett, hogy termékeik előállításával 
gazdasági eredményt produkálnak, az ország imázst 
növelik, a családok összetartó ereje, gyerekvállalási 

hajlam növekedni fog. 

Kézműves falu terjeszkedés



Minta kézműves falu Nadap

Alacsony fenntartási költségek. Szálláshelyek 
üzemeltetését, karbantartását a haszonbérlők 

végzik. A park működési költségeit a kézművesek 
által előállított termékek forgalmazása után járó 

jutalék fedezi.

Projekt információ:

 E-mail: istvan.szirbik@kezmuvesfalu.nadap.eu
http://kezmuvesfalu.nadap.eu



AJÁNLOTT OLVASMÁNY



AJÁNLOTT OLVASMÁNY

A feltételek javításában és a csábításban is tudunk segíteni!



Szirbik István Ingatlan Vevőszolgálat alapító, igazgató 
Kulturális és Kreatív Ipari Park - „Kézműves Falu” ötletgazda

Telefon: 06-20-537-0123
E-mail: szirbik@ingatlanvevoszolgalat.hu

Ingatlan Vevőszolgálat
„Célba lövünk és célba is találunk!”

Real Estate Customer Service

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

mailto:szirbik@ingatlanvevoszolgalat.hu
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