
JÁSZFÉNYSZARU IPARI CENTRUM

Történet

Jászfényszaru évszázadok óta őrzi a mezőgazdasági termelés sajátos hagyományait. A
múlt század hetvenes éveiben megjelent a könnyűipar és a televízió-gyártás, majd a 80-as
évektől a mezőgazdasági feldolgozóipar mellett a fafeldolgozó és a fémfeldolgozó ipar is
meghonosodott. A Kalapgyár és az Orion gyár nagy szerepet játszott az ipari termelő kul-
túra kialakításában. Ezzel párhuzamosan fejlődött a városi infrastruktúra, a szolgáltatóipar.

A helyi ipar fejlődése és annak további elősegítése érdekében Jászfényszaru Város
Önkormányzata úgy határozott a kilencvenes években, hogy ipari parkot alakít ki, és
annak üzemeltetésére 1998-ban létrehozta a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.-t (továb-
biakban Ipari Centrum). Az Ipari Centrum még ugyanabban az évben 50 hektárnyi terü-
letre „Ipari Park” címet nyert el. 2001-ig egy körülbelül 12 hektáros területen kiépült az
infrastruktúra (út, gázvezeték, ivóvízvezeték stb.), irodaépület és 1000 m2-es raktár léte-
sült PHARE, GFC és TFC támogatásból. Felújították a város központjában található, a
helyben Pap Kastélyként ismert épületet. Az új elnevezés Business Center lett, utalva a
megváltozott funkcióra, ahol képzésekre, üzleti találkozók rendezésére is alkalmas, 40
fő befogadására képes tárgyalóterem, valamint üzleti szállásként 5 kétágyas szoba talál-
ható. Hamarosan megkezdődik a pince rész felújítása, itt egy kisebb termet alakítanak ki
asztaliteniszezési, és biliárdozási lehetőséget biztosítva. Napjainkra az épület külföldi
igénybe vevői egy harmadik elnevezést is bevezettek a köztudatba: Yellow House, ami az
épület jellegzetes, sárga színéből következik.Aberuházáshoz – az összköltség meghaladta
a 200 millió forintot – jelentős saját erőt biztosított az Önkormányzat.

2002-ben az Önkormányzat további, kb. 10 hektárnyi földterületet vásárolt. Ez lehe-
tővé tette a következő évben egy háromoldalú megállapodás aláírását (Samsung, Önkor-
mányzat, Ipari Centrum), és rekord gyorsaságú tervezést, az engedélyeztetést követően
sorsdöntő beruházások valósultak meg. Az Ipari Centrum 60 millió forint pályázati tá-
mogatással mintegy 160 millió forint értékű beruházást valósított meg, a Samsung 32-es
főút felé eső részén feltáró út és egy 100 férőhelyes kamionparkoló épült. Ez a beruhá-
zás lehetővé tette, hogy a Samsung a teljes gyáron belüli logisztikát ésszerűsíteni tudta,
és egyúttal bővíthették a gyártókapacitást is. Néhány évvel később kiderült, hogy az Ipari
Centrum által megvalósított beruházás megalapozta egy következő Samsung beruházás
terveit, lehetőségét is.

2006-ban a Samsung ismét Magyarországot, ezen belül Jászfényszarut, az ipari par-
kot választotta fejlesztésének helyszínéül. Hat hónap alatt egy 20.000 m2-es alapterüle-
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tet meghaladó gyárat épített az időközben meghatározó magyarországi vállalkozássá vált
cég, és 2007 őszén megindult a termelés az új üzemben.

A Samsung bejárata

Ennél a résznél érdemes egy kicsit elidőzni. Sokan azt gondolják, teljesen természe-
tes, hogy Jászfényszarun van, így ott fejleszt a Samsung. Ez a gondolkodás valamilyen
szinten érthető, de igazából csak a közreműködők és a közvetlen környezet tudják, hogy
mennyi munka, esetenként áldozat és anyagi befektetés kellett ahhoz, hogy a Samsung
többszörösen is Jászfényszarut válassza. A cég a nyolcvanas évek végén jött Magyaror-
szágra, Jászfényszarura. A Samsung világcég, jelentős gyártókapacitásokkal rendelkezik
a világ számos országában. Az, hogy a Samsung Jászfényszarun fejleszt adott esetben,
nem automatikus, egy-egy beruházás helyszínének kiválasztása előtt több szempontot
mérlegelnek (pl. logisztika, munkaerő, adózás), és több országot is megvizsgálnak. Így
nem csak a települések, hanem az országok is versengenek. A négy évvel ezelőtti beru-
házásnál pl. szlovákiai, romániai, sőt más magyarországi helyszín is szóba került. Jász-
fényszaru adókedvezménnyel, kapcsolódó beruházások megvalósításával segítette, segíti
elő a cégek terveinek, fejlesztéseinek Jászfényszarun történő megvalósítását.

Az Ipari Centrum 2007-ben új beruházás előkészítésébe kezdett. A szándék az volt,
hogy létesüljön egy olyan csarnok, amely bérbeadásával új céget, cégeket lehet az ipari
parkba vonzani. Kétfordulós pályázati eljárást követően, mintegy 210 millió forintos be-
ruházással 2010-ben került átadásra egy 1848 m2-es csarnok. A beruházáshoz 100 millió
forintot meghaladó Európai Uniós támogatást vett igénybe az Ipari Centrum, a fennma-
radó összeget korábbi ingatlaneladásból biztosította a cég.

Napjaink

1998-ban, az Ipari Park cím elnyerésekor 3 cég működött a területén, és néhány száz
fő dolgozott itt. Azóta számos vállalkozás betelepült, jelenleg már 19 cég van jelen az
Ipari Parkban. A cégek mintegy 2.000 főt foglalkoztatnak, részben helyből, részben to-
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vábbi 30-40 településről. Emellett jelentős beszállítóvá lett néhány térségi vállalkozás is
az elmúlt évek során.

Meghatározó iparágak az ipari parkban: elektronikai összeszerelés, logisztika, cso-
magolás, fafeldolgozás, fémfeldolgozás, bútorgyártás és újrahasznosítás. Betelepült, meg-
határozó cégek: Samsung Electronics Magyar Zrt., ModusLink Magyarország Kft, Hirsch
Porozell Kft. A Samsung mind árbevétele, mind export árbevétele alapján Magyarország
meghatározó cégei között található.

A ModusLink Kft.

Kezdetben két önkormányzati képviselő látta el az Ipari Centrum ügyvezetését, majd 2002
decemberétől egy személy ügyvezetőként intézte az Ipari Centrumnapi ügyeit. Sokáig nemvolt
munkavállalója a cégnek, de az évek alatt a feladatokmegsokszorozódtak, így amunkavállalók
száma folyamatosan nőtt, 2011 áprilisától már hat fő igyekszik a kft. terveit megvalósítani.

Az Ipari Centrum küldetése egy modern, komplex, minőségi szolgáltatásokat kínáló,
környezettudatos ipari park kialakítása és működtetése, hozzájárulva ezzel a település és
a térség gazdaságának kiegyensúlyozott fejlődéséhez. A cég a hagyományos értelemben
vett ipari park működtetésen túl – felhasználva korábbi ingatlanfejlesztési, ingatlanüze-
meltetési, projektmenedzsment tapasztalatokat – olyan tevékenységeket is tud végezni,
mint például városfejlesztési társasági funkció ellátása, projektmenedzsment, ingatlan-
üzemeltetés. Így a cég közreműködik Jászfényszaru Város Önkormányzata fejlesztései-
nek előkészítésében (például óvoda, bölcsőde, sportcsarnok építése). Az Önkormányzat
részére nyújtott szolgáltatások és közös projektek előmozdítják az integrált városfejlesz-
tési stratégia, valamint a gazdasági program megvalósulását.

Az Ipari Centrum konzorciumi partnerként részt vesz két nagy önkormányzati fejlesz-
tésben.Aszociális város rehabilitációs projekt az ún.Alvégmegújítását szolgálja, míg a funk-
cióbővítő város rehabilitációs projekt a városháza és környezetének fejlesztésére irányul.

Célok

Az Önkormányzat 2009-ben elfogadta az Ipari Centrum következő évekre vonatkozó
stratégiai tervét. Ennek alapján dolgozták ki és készítették elő a Jászfényszaru Ipari Park
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Komplex Fejlesztése elnevezésű projektet. A fejlesztés célja: az ipari parkba lehetősége-
inek, szolgáltatásainak bővítése az ipari park versenyképességének biztosítása érdeké-
ben. A projekt három fő részből áll. Vállalkozói ház épül, ami elsősorban kisebb
helyigényű, kevésbé tőkeerős vállalkozásoknak biztosít helyszínt a működtetéshez. Az
épületben bérelhető irodák és műhelyek lesznek, hasonlóan az inkubátor házakhoz. Mind-
ezek mellett konferenciateremként is használható étterem, tárgyaló, vendégszobák és rek-
reációs lehetőség (szauna és fallabda) is lesz az épületben. Továbbá megépül egy 5.800
m2-es raktár, valamint hat, teljes infrastruktúrával ellátott telek kerül kialakításra. A fej-
lesztés megvalósítása az ide vonatkozó Új Széchenyi Terv pályázati kiírásának megjele-
nését követően kezdődhet. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2011.
februárban kiemelt projektté nyilvánította a fejlesztést, ami azt jelenti, hogy a régió gaz-
daságának fejlődése szempontjából is fontos a beruházás.

Az Ipari Centrum törekszik a megújuló energialehetőségeket kihasználni.A tavaly át-
adott épület meleg vízzel történő ellátására napkollektorokat helyeztek el a csarnok tete-
jére, jövő tavasszal az irodaépület tejére kerülnek napelemek, majd a tervek szerint a
következő beruházásnak is része lesz napelemes rendszer megvalósítása.

Az Önkormányzat novemberben benyújtotta egy iparvágány létesítését célzó projektel-
képzelés dokumentációját az illetékes szervezethez.Aprojekt kidolgozásához, megvalósítá-
sához szükséges támogatás biztosításával új lehetőségek nyílnának az ipari parkbanműködő
cégek számára. A beruházás megvalósítása biztosítja az országos vasúthálózathoz csatlako-
zást, és az ipari park, így az ipari parkban működő cégek versenyképességének növelését.

A JIC irodaháza

Összegzés

Az Önkormányzat az elmúlt mintegy húsz évben igyekezett kedvező körülményeket
biztosítani a városban, az ipari parkban működő cégek számára, hiszen a rendszerváltást
követően az egyik legmagasabb munkanélküliség jellemezte a települést a térségben. Az
Önkormányzat különböző eszközöket, módszereket használt, használ. Adókedvezmény
(helyi iparűzési adó) biztosítása, az ipari park kialakítása és működtetése, beruházások
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megvalósítása mind azt a célt szolgálja, hogy minél több cég, minél több munkahely le-
gyen a településen.

Amunka, a befektetés eredményei már jelentkeznek. Napjainkra Magyarország meg-
határozó cégévé nőtte ki magát a Samsung, közel húsz cég választotta Jászfényszarut, az
Ipari Parkot. Hamarosan újabb cég jelenik meg az ipari parkban, az Ipari Centrum októ-
berben előszerződést kötött egy céggel egy közel 35.000 m2-es földterület értékesítésére.
A cég várhatóan 150 munkahelyet fog létrehozni a településen a következő egy-két évben.

A gazdaságba történő befektetés meghozta az eredményeket, így az Önkormányzat
meg tudja valósítani azokat a fejlesztéseket, amik korábban amiatt maradtak el, mert a for-
rások jelentős részét gazdaságfejlesztési beruházásokra fordították, vagy adókedvezmény
formájában a vállalkozásoknál hagyták. Az utóbbi években így már megújulhatott az ál-
talános iskola, a Művelődési Ház és az előtte lévő park, elindult, illetve hamarosan in-
dulhat két városrész megújítása, és elkezdődtek az előkészületei további fejlesztéseknek.

Amunka azonban nem fejeződhet be, folyamatos fejlesztésre, megújulásra van szük-
ség annak érdekében, hogy a már itt működő cégek továbbra is kedvező helyszínként ér-
tékeljék a települést, illetve hogy újabb cégek válasszák a települést. Az elkövetkező
időszak nagy kihívása az, hogy olyan céget, cégeket sikerüljön a településre, az ipari
parkba „csábítani”, amelyek másfajta szakértelmet is megkívánnak, mint a jelenlegi
cégek. Így biztosítható lesz az, hogy még több helybeli számára biztosítsanak megélhe-
tést az itt működő cégek, még több fiatal tudjon helyben munkalehetőséget találni.

Elismerések

Az eddigi munka, elért eredmények elismeréseként az Ipari Centrum 2010-ben „Az
év befektetőbarát ipari parkja” elismerést kapta az ITD Hungary-től. Az elismeréssel az
ország 210 ipari parkjának befektetés-ösztönző tevékenységét, valamint az új beruházá-
sok és munkahelyteremtés kapcsán tett erőfeszítéseit díjazza a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium által felügyelt szakmai zsűri. Az elismerés jelentőségét növeli, hogy ez volt az
első alkalom, hogy egy 6.000 fős kistelepülés ipari parkját választották az év ipari park-
jának.
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„Az év befektetőbarát ipari parkja”díj és oklevél
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Ugyanebben az évben Jászfényszaru városa bronz fokozatú Befektetőbarát Önkor-
mányzat elismerést kapott a gazdaság fejlesztésében tett lépései elismeréseként, az évek
óta tartó, a település versenyképes befektetési helyszínné való fejlesztésében folytatott
törekvéséért.

Elérhetőségek:

Üzemeltető neve: Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
Cím: 5126 Jászfényszaru, 2535/3/A hrsz.
T.: +36-57/424-240
Fax: +36-57/424-240
Mobil: +36-70/338-9446
E-mail: centrum@jaszfenyszaruiparipark.hu
Honlap: www.jaszfenyszaruiparipark.hu
Kapcsolattartó: Versegi László ügyvezető
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