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IPARI PARKOKA JÁSZSÁGBAN

Az ipari park fogalma

Az ipari park olyan telepszerűen létesített ipari és szolgáltató létesítmények együttese, amely
főként kis- és középvállalkozások számára a kor színvonalán képes biztosítani a korszerű gyárt-
mányok előállításához, a modern technológiák alkalmazásához nélkülözhetetlen feltételeket.

A park egyfelől a termelőtevékenységhez elengedhetetlenül szükséges fizikai inf-
rastruktúra (energia, víz, telefon, szennyvíztisztító stb.) igénybevételét teszi lehetővé,
másfelől pedig olyan szolgáltatásokkal (szellemi infrastruktúra) segíti a vállalkozókat,
amelyek ma már nélkülözhetetlen részei a sikeres üzletvitelnek (pl. ügyvitelszervezés,
pénzügyi-számviteli ügyintézés, PR, marketing, külkereskedelem bonyolítása, hitel ügy-
intézés, beruházási, fejlesztési, jogi tanácsadás stb.). A park körülhatárolt működéséről
gazdasági társaság gondoskodik.

Az ipari parkok tehát ingatlanüzletek. A befektető célja az, hogy a megszerzett terü-
leteket és ingatlanokat olyan módon alakítsa ki és fejlessze, aminek végeredményeként
azokat különböző (közüzemi, infrastrukturális stb.) szolgáltatásokkal ötvözve, magas ha-
szon reményében különböző konstrukciók (tulajdonjog átadása, bérbeadás stb.) formájá-
ban értékesíthesse. Az ipari parkok létesítése és fejlesztése általában az önkormányzatok
aktív szerepvállalását, illetve cselekvési területük bővítését is eredményezi.

Jelentős forrásként megjelenik a bankszféra is, amely az úgynevezett projekt-finan-
szírozás keretében egy „zöldmezős” beruházásba a költségeknek akár 70-80 %-át is haj-
landó megelőlegezni. Hasznuk a közvetlen kamatokon túl a létesülő új termelő és
szolgáltató kapacitások pénzforgalmából származhat.

Ipari parkok hazánkban

Hazánkban az ipari parkok a huszadik század végén, a 90-es években jöttek létre a
fejlett gazdasággal rendelkező országok mintájára. Megjelenésük kitűnő példája annak,
hogy a rendszerváltás időszakában miként jöttek létre új szervezetek, s ezek hogyan tud-
nak érdemlegesen hozzájárulni az iparfejlődés, a gazdaságfejlesztés, a tőkeszervezés, a
partnerkapcsolatok kiépítése, a marketing, az oktatás, a képzés és egyéb témakörök fon-
tos és új kérdéseinek megválaszolásához. A gazdasági élet aktív szereplői hamar felis-
merték az ipari parkok kialakításában rejlő lehetőségeket.

Az ipari parkok a gazdaság konszolidálásának részeként és eredményeként alakultak
ki, és értek el sikereket. Kezdetben a munkahelyteremtés, a fejlett technológia bevonása
voltak az alapvető célok. Ma kiemelt gazdaságszervező funkciót látnak el, és létrehozá-
suk óta szerves részévé váltak az ország és a régiók életének; kapcsolatépítő, finanszíro-
zási, ösztönzési megoldásokat kínálnak.

Az ipari parkok fejlesztésébe a kormány lényegében 1996-ban az Ipari Park cím tá-
mogatási pályázat kiírásával kapcsolódott be, amelynek köszönhetően a magyarországi
ipari parkok száma 12 év alatt meghétszereződött (28-ról 206-ra nőtt), az ipari parkokban
foglalkoztatottak száma 12 év alatt pedig több mint hétszeresére, 207.000 főre emelke-
dett. Hazánkban ma a 12.323 hektárnyi területen működő 206 ipari park biztosítja az ipari
termelés és az ipari export több mint harmadát.
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Magyarországon az ipari parkok differenciált struktúrája alakult ki, amely igazodik
az egyes térségek adottságaihoz, épít a régiók munkaerő és infrastrukturális lehetősége-
ire (pl. kereskedelmi és szolgáltató területek, logisztikai és infoparkok).

Érdekképviseletük közbejárásának is köszönhetően sikerült elérni, hogy a kormány-
zat és a régiók is támogassák az ipari parkokat, az ipari parkok pedig sokrétű szolgálta-
tásokkal segítsék elő a parkokba települt cégek, illetve az ipari parkok térségében működő
kis- és közepes vállalkozások versenyképességének javítását. Intézményeiknek feladata,
hogy előmozdítsák a csúcstechnológiát képviselő cégek magyarországi letelepedését, s
azt, hogy idehozzák kutató-fejlesztő bázisaikat is. Folyamatos célkitűzés, hogy a nagy
nemzetközi presztízzsel rendelkező egyetemeink, tudományos laboratóriumaink környe-
zetében tudományos parkok jöjjenek létre, hasonlóan a fejlett iparral rendelkező országok
gyakorlatához.

Az ipari parkok programjában ma a főbb tevékenységek: a tőkeszervezés, az inno-
váció, a kis- és középvállalatok betelepítésének előmozdítása, tudományos parkok léte-
sítése, a határon túli kapcsolatok kiépítése, vállalkozói övezetek létesítésének
előmozdítása.

A magyar kormány fokozott figyelmet fordít arra is, hogy megerősítse az ipari par-
kok hálózattá fejlesztésének stratégiai szerepét. Ennek is köszönhető, hogy az ipari park
egy modernizációs és tőkebefektetési folyamat kiemelt területévé vált az utóbbi néhány
évben, és ez a pozíciója mindinkább erősödni látszik.

Az ipari parkok fejlesztési forrásigényei évről-évre dinamikusan növekednek, foko-
zatosan bevonva az EU forrásokat is ebbe a körbe. Célkitűzés, hogy az ipari parkok aktív
szerepet vállaljanak a több megyét átfogó regionális programok kialakításából, s a bete-
lepült cégek EU konform módon kapjanak segítséget versenyképességük javításához.

Ipari parkok a Jászságban

A Jászságban 3 ipari park működik, melyek az ipari park címet és az azzal járó tá-
mogatásokat 1998-2002-ben nyerték el. [Egy megjegyzés – nemminden él nélkül –: Jász-
berény városa ebből (is) kimaradt, ráadásul akkor, amikor az ipari park cím mellé az
infrastruktúrafejlesztő beruházásokhoz viszonylag könnyen lehetett elnyerni jelentős ál-
lami támogatást pályázat útján.]

A 3 jászsági ipari park története, lehetőségei, jellege és jelentősége más és más.
A jászfényszaruinak három fő jellemzője van: az egyik magának a Samsungnak, mint

multinacionális óriáscégnek a jelenléte; a másik, hogy az ipari park üzemeltetésére az ön-
kormányzat egy kft.-t hozott létre; a harmadik, hogy az Ipari Centrum Kft. maga épített
a park területén olyan üzemcsarnokokat, melyeket bérbeadásra, illetve eladásra kínál a be-
települőknek.

A jászárokszállásit meghatározza, hogy négy nagy, a megyei TOP 50-ben is szereplő
cég [a Carrier, a Bundy, a Zeuna (későbbArvinMeritor, majd Emcon volt, ma Faurecia a
neve)1 és a Rosenberger] már az ipari park cím elnyerését megelőzően odatelepült a te-
rületre.
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1 A Carrier CR Magyarország Hűtőberendezéseket Forgalmazó és Gyártó Kft.-t és az Emcon Technolo-
gies Gyártó Kft.-t a 2008. évi, a Bundy Hűtéstechnikai Kft.-t a 2009. évi Jászsági Évkönyvben mutattuk be.



Atöbb szempontból is legkedvezőtlenebb helyzetű jászapáti parknak még jelentős fej-
lődésre, új betelepülőkre van szüksége ahhoz, hogy egy igazán jól prosperáló ipari park-
nak mondhassa magát.

Források:

Lakatos Viktor: Az ipari parkok létesítése és a területfejlesztés lehetőségei (diplo-
materv 1999)

a Közlekedéstudományi Intézet honlapja (2004. május)
a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Üzleti Környezeti Főosztály hon-

lapja (2010. január 18-i állapot)
a Jászságban „Ipari Park” címet viselő szervezetek információi (2011. október)
Bordás Borbála: Jászfényszaru Ipari Park, versenyben a világgal (2011, kézirat)
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