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Ipari Park 
„Az ipari park infrastruktúrával ellátott olyan terület, ahol elsősorban termelő és feldolgozóipari tevékenységet végző,
valamint innovációra törekvő vállalkozások találhatóak” (a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény, 5.§ p) szerint.

„Ipari Park” és „Tudományos és Technológiai Park” cím kritériumai (az 
ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) korm. rendelet alapján)

• min. 20 ha (Tudományos és Technológia Park esetén 10 ha) terület

• törzs és fejlesztési területtel való rendelkezés
• legalább 5 vállalkozó már betelepült
• cím odaítélése: NGM miniszter dönt, az Ipari Park Tanács 

javaslatának figyelembevételével.

Ipari terület kialakításának lépései:

• ipari parki fejlesztéssel kapcsolatos potenciál felmérése  
• fejlesztési terület kijelölés 
• területszerzés és fejlesztésre való előkészítés
• a terület jogi helyzetének rendezése (HÉSZ, HRSZ szerinti terhek, 

szolgalmi jogok stb.) 
• infrastrukturális- és közműfejlesztések megvalósítása.



Befektetői szempontok 

1. Területek megközelíthetősége 

2. Autópályák, útkapcsolatok elhelyezkedése (logisztika)

3. E-commerce és urbanizált területek közelsége

4. Munkaerő elérhetősége és képzettsége  

5. Többoldalú támogatás és kedvezmények

6. Ár / pénzügyi feltételek

7. Built-to-suit megoldások és rugalmasság

8. Ipari park hálózat: további fejlesztési és terjeszkedési 
lehetőségek



Országos Ipari Park Koncepció  

1268/2016. (VI. 7.) Korm. határozat az országos ipari 

park koncepcióról.

Az Országos Ipari park pillérei:

1. A Modern Városok Program (MVP) ipari parki 
fejlesztéseinek végrehajtása

2. Állami tulajdonú ipari parkok bevonása  

3. Önkormányzati tulajdonú ipari parkok felmérése

4. Magántulajdonú ipari parkokkal együttműködés 
kialakítása 

5. Befektetői igény esetén fejlesztés végrehajtása 
bárhol az országban, üzleti szempontok szerint



NIPÜF - Nemzeti Ipari Park Üzemeltető 
és Fejlesztő Zrt.  (Inpark)

Az Inpark az állami tulajdonú NIPÜF - Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és

Fejlesztő Zrt. (NIPÜF Zrt.) cégcsoportjának márkaneve.

Állami ipari park fejlesztő létrehozásának négyes célja:

• az Országos Ipari Park Koncepció megvalósítása,

• hazai és nemzetközi befektetők letelepedésének, és utóbbiak

hosszú távú Magyarországon maradásának támogatása,

• a befektetési kedv erősítését támogató ingatlan-szolgáltatásokkal

hozzájárulás hazánk regionális versenyképességének erősítéséhez,

• a fejlesztéssel hozzáadott érték által az állami vagyon gyarapítása,

egy Nemzeti Ipari Park Hálózat létrehozása.



NIPÜF - amit ajánlunk

• Területvásárlás, csarnok és ipari parki infrastruktúra tervezés és 
engedélyeztetés, építtetés, értékesítés és bérbeadás

• Sztenderd illetve egyedi ügyféligényekre szabott (built-to-suit)
logisztikai és gyártó épületek, 

• „Kulcsrakész” megoldások

• Fejlesztett ipari telkek értékesítése

• Számos, kiváló adottságokkal rendelkező ipari terület 
országszerte: a legnagyobb magyarországi ipari terület-hálózat 

• Állami vállalati szerepből adódó garanciák és előnyök



NIPÜF – Üzemeltető és szolgáltató

• Vagyonkezelés – Asset Management

• Ingatlangazdálkodás – Property Management

• Műszaki üzemeltetés – Facility Management

 

 

NIPÜF leányvállalatok 

 

NIPÜF Hatvan Kft. 

NIPÜF Páty Kft. 

NIPÜF Zalaegerszeg Kft. 

NIPÜF Veszprém Kft. 

NIPÜF Zrt. 

 



A Modern Városok Program ipari parki 
fejlesztéseinek főbb eredményei

• 12 megyei jogú városban előkészítettük, megkezdtük, illetve már

folyamatban van a kijelölt területek megszerzése és fejlesztése.

• Az elmúlt 1 évben a NIPÜF Zrt. 338,1 ha területet kötött le ipari park

kialakítása céljából, mely területnagyság folyamatosan bővül.

• Újabb 5 megyei jogú városban döntésre várunk a fejlesztés

megkezdése vonatkozásában.

• Eddig mintegy 30 potenciális befektető érdeklődését

regisztráltunk, ez összesen kb. 290 ezer m2 csarnoképítési igényt,

valamint mintegy 100 ha fejlesztési terület vásárlási szándékát

jelenti.



INPARK Hatvan
o Property solutions on a  31.5 hectare site

o 126,000 m2 of development opportunity

o Right next to motorway M3

o 45 km to the Budapest city center

o 37 km to Liszt Ferenc International Airport

INPARK Hatvan
• Közvetlenül az M3 autópálya 55. kilométerénél lévő 

kijáratánál
• 45 km-re Budapest központjától
• 37 km-re a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtértől (M0-M3)

• 62 ezer négyzetméteres létesítmény 

• 42 db dokkoló kapu 
• 10 cross dock kapu oldalanként
• 1 db szintes kapu oldalanként



INPARK Páty
• 200 méterre az M1 autópálya 21-es kilométernél lévő kijárattól
• 7 km-re az M0 autóúttól
• 22 km-re Budapest központjától
• 40 km-re a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér (M1-M0)

• Több mint 23 ezer négyzetméteres zöldmezős beruházás

• 160 embernek ad munkát
• 22 db dokkolókapu oldalanként 
• 2-2 szintes kapu 


