
9

IBK Ipari Park  
Körmend

A Körmendi Ipari Park 100 százalé
kos tulajdonosa az IBK – Ipari Park 
Körmend Kft., amely egy osztrák 
befektetôi csoport, a CPB En ter
prises GmbH. birtokában van. A 
CPB bécsi székhelyû, többnyire 
pénzügyi szolgáltatásokat 

nyújtó holdingtársaság 120 
leány vállalattal.

Az IBK – mint az ipari 
park üze mel te tôje –, 
aktuálisan 2 fôbôl áll: 
a két ügy vezetôbôl. Az 
egyik Heinz Kunesch, 
egy idejûleg az anya-
cég ügyvezetôje is, 
ô a kapcsolattartó a 
le ányvállalat és az 
anyacég között. A má-
sik ügyvezetô Török 
Béla, aki az operatív 
feladatokat látja el.

Az IBK terve, hogy 
mihelyt beindul a vál-
ság utáni, felfelé ívelô 
gazdasági fejlôdés –  
mely egy ilyen egyedi 
projekt fejlesztésé-
hez szükséges –, és 
érdeklôdés lesz gaz-
dasági és ipari terüle-
tek iránt, akkor a cég 
kialakítja helyi kép-
viseletét, hogy egy 
szakgárda helyben 
rendelkezésére álljon 
az érdeklôdôknek.

Az IBK elsôdleges 
feladata, hogy inf-

rastruktúrával ellátott, ipari vagy gazdasá-
gi célra minôsített területeket biztosítson 
helyi vagy külföldi befektetôknek, segítse 
a cégek letelepedését és – a park fenntar-
tása mellett – szolgáltatásokat is nyújtson 
a parkban mûködô cégeknek.

Egy éve a CPB a tulajdonos
A CPB 2008 szeptembere óta tulajdono-

sa az IBK-nak. Ekkor egy stratégiai üzlet 
részeként az IBK tulajdonjoga átszállt a 
CPB-re. Ezt az üzletet még a nemzetközi 
válság kitörése elôtt kötötte két osztrák 
üzletember. Majd a válság hatására a vevô 
cégcsoportot fel kellett osztani, és ennek 
az átstrukturálásnak az eredményeként 
került az IBK a mostani tulajdonoshoz. 

A gazdasági nehézségek miatt a terület 
iránti érdeklôdést teljes mértékben leállt, 
és az anyacégnél is komoly problémát oko-
zott. Így a körmendi ipari parkkal ebben 
az idôszakban – tavaly szeptembertôl idén 
februárig – senki sem foglalkozott. 

Az IBK története
A Körmendi Ipari Parkot – még nem IBK 

néven –, az osztrák Eybl cég, a park elsô 
letelepedôje kezdte el fejleszteni 2004-ben. 
Az alapvetô koncepció az volt, hogy a nemzet-
közi autóbeszállító cég saját partnereit kész-
teti majd, hogy a helyszínre költözzenek. 

Elsô lépésben a telek kialakítása volt lé-
nyeges, melyben Körmend város képviselô-
testülete nagymértékben segített, hiszen a 
településnek egy ilyen ipari park létesítése 
sok szempontból fontos. A megszûnt gyárak 
miatt kiemelt feladat volt új cégek betelepülé-
séhez helyet biztosítani, de az önkormányzat 

önmaga egy minden igényt kielégítô park 
kialakítását – annak igen magas költségei 
miatt – nem tudta volna felvállalni. A város 
költségvetési kerete ehhez kevés lett vol-
na, viszont az önkormányzat a piaci áron 
értékesített telkek árából már jelentôs 
fejlesztésekbe tudott itt beszállni. 

Rövid idôn belül sikerült az elképzelt 
70 hektáros területet megvásárolni, és 
párhuzamosan elkészült az Eybl cég 
körmendi telephelye. A termôföldek 
átminôsítése és belterületbe vonása után 
elkészült az ipari park rendezési terve és 
kidolgozták a belsô mûszaki megoldá-
sokat, így elindulhatott a marketingte-
vékenység. A város pedig megépítette 
a területet átszelô feltáró utat, evvel is 
dokumentálva a projekt fontosságát.

Az Eybl elképzeléseivel párhuzamosan 
az elsô Eybl Parzner, a svájci Kühne + Nagel 
szállítmányozó cég is elkezdte az építke-
zést a parkban. A park infrastruktúrájának 
megtervezése és építési engedélyezte-
tése után a kiviteli munkákkal megbízott 
cég éppen kezdte volna az építkezést, 
mikor egy neves nemzetközi autó-
beszállító cég óriási igénnyel kereste 
meg a park menedzsmentjét. Ezen igény 
ki elégítésére minden más tevékenység 
háttérbe szorult, és egészen 2008 janu-
árjáig – amikor véglegesen visszavonult 
az érdeklôdô –, állt a park fejlesztése. Így 
egy év késéssel, tavaly tavasszal kezdôdött 
az infrastruktúra kiépítése, amelyre a park 
sikerrel pályázott a Nyugat-Dunántúli 
Operatív Programban. Októberre – mire a 
válság teljes mértékben kitört –, kész lett 
a park déli részének infrastruktúrája. Így 
közel 300.000 m² feltárt ipari terület áll 
az ér dek lôdôk rendelkezésére.

Az IBK Ipari Park Körmend bemutatkozása

Az  
IBK Ipari Park Körmend 

rendezvénye

2009. október 15.  
10:00 óra

Körmend Városháza 
díszterme

Témája:
A Körmendi Ipari Park 

bemutatkozása  
új felállásban

Szakmai elôadások 
  

Akció bejelentése  
a rendezvényen:

3.500 m²  
IPArI TErülET  
KIsorsolásA
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mAgyArázAT
Úthálózat, külsô, belsô
 Fô feltáró út (önkormányzati) kb. 2.000 m; 
 Mátyás király út – Felsô Berki út
 Az ipari park déli részén 1.200 m kiépített, a 
nyilvánosságnak megnyitott magánút

Infrastruktúra
 Áram
 Gáz
 Villany
 Közvilágítás
 Ivóvíz
 Csatorna
 Esôvíz elvezetés
 Telekommunikációs alépítmény

Telekkiosztás
Kialakított telephelyek:  35.227 m²
2.174 m² 2.250 m² 2.920 m² 2.437 m² 2.000 m²
2.250 m² 2.647 m² 2.814 m² 2.000 m² 2.000 m²
2.184 m² 2.700 m² 2.851 m² 2.000 m² 2.000 m²
Feltárt tömbök:  195.026 m²
51.609 m² 51.820 m² 14.967 m² 76.630 m²
Letelepedett cégek
 Eybl Körmend Kft.
 Kühne + Nagel Kft.
Szomszédok
 Vasi Faüzem Kft.
 Egis Nyrt.

Az „Ipari park” cím
Az IBK 2005ben pályázott az „Ipari 
park” cím elnyerésére a mostani 
terület 60 százalékával, és 2006 
elején megkötötte a szerzôdést a 
Gazdasági Minisztériummal. 2009
ben a teljes területre kiterjesztették 
az „Ipari park” címet.

Az „Ipari park” cím 
jelentôsége

1990-ben kezdôdött Magyarországon a 
korszerû ipari területek fejlesztése. Ezek 
a területek fôleg nagyvárosok határá-
ban, jó közlekedési pozícióban, többnyire 
magánbefektetôk jóvoltából kezdték el 
mûködésüket. Eleinte szinte légüres térben 
– politikai, jogi, adózási háttér nélkül – te-
vékenykedtek. A 90-es évek közepére, ezen 
úttörô parkok példájára, sok helyen beindí-
tottak hasonló fejlesztéseket az országban. 
Ez azzal járt, hogy a politika is elkezdett a 
témával foglakozni. A közös gondolkozás 
eredményezte az „Ipari park” cím létreho-
zását, melynek elnyerésére ösztönözték az 
összes akkor mûködô parkot. 1997 óta közel 
200 ipari park viseli e címet országszerte. 

Az „Ipari park” címre pályázni kell. A pá-
lyázat elkészítése nem csak komoly szellemi 
munkát igényel, hanem egyben a pályázó 

részérôl mintegy ígérettétel is a kormány 
fele, hogy például a területek átminôsítése 
nem telekspekuláció miatt történik, hanem 
komoly gazdasági fejlesztése a régiónak. 
A cím odaítélésekor tett pályázati ígéretek 
szerzôdésbe foglaltatnak, melynek teljesí-
tését a minisztérium ellenôrzi. A címmel 
járó legfontosabb lehetôség, hogy a címet 
viselô szervezet jogosult Európai Uniós 
pályázatokon részt venni.

régión belüli szerep
A „Körmendi Ipari Park” egy kistérség 

szívében helyezkedik el, és a kistérségek 
fejlesztésében, valamint a foglalkozta-
tás érdemi növelésében fokozottabban 
célszerû az ipari parkokra támaszkodni. 
A 200 ipari park területi elhelyezkedése 
lehetôvé teszi, hogy a kormányzat által el-
fogadott fejlesztési stratégiával rendelkezô 
ipari parkok a körzetükben fejlesztési 
gócként mozdítsák elô a tôkebevonást, a 
munkahelyteremtést, a helyi adottságok 
kiaknázását. Ehhez az is szükséges, hogy 
a régióknak módjuk legyen a pályázatok 
tematikájában prioritásaikat fokozottan 
érvényesíteni, és e prioritások kialakítá-
sába az érintett gazdasági potenciállal 
rendelkezô ipari parkokat is bevonni. 

Pályázati lehetôségek 
az ipari parkban

Nemcsak az ipari park jogosult közös 
piaci és állami támogatást megpályázni, 
hanem az itt letelepedett vagy letelepedni 
készülô vállalkozásnak is többfajta támo-
gatási lehetôség nyílik. Általában az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv keretében 
történik a támogatás az Európai Unió 
közremûködésével és az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszírozásával. 

Sok cél megvalósítására lehet itt 
pályázni: új telephely felépítésére; be-
rendezés felújítására, korszerûsítésére; 
új munkahely teremtésére, munkahely 
korszerûsítésére; új termék piacra vite-
lére; innovációra.

E pályázatok által a kis- és középvál-
lalkozások maximálisan 50 illetve 40 
százalékos nagyságrendû fejlesztést 
valósíthatnak meg a befektetési ösz-
szeghez mérten. Elnyert pályázat és 
szerzôdéskötés után a projektet két éven 
belül kell megvalósítani. 

Az elkészült projekt fenntartási idején 
belül (általában 5 év) a kiírásban tett 
ígéreteket realizálni kell. A projekt meg-
valósulása alatt a támogatás tényét pedig 
a nyilvánossággal ismertetni kell.
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mire jó az ipari park?

Az ipari park telepszerûen létesített ipa-
ri és szolgáltató létesítmények együttese, 
amely fôként kis- és középvállalkozások 
számára nyújt magas szintû keretfelté-
teleket, melyek korszerû gyártmányok 
elôállításához, a modern technológiák 
alkalmazásához szükségesek. A körülha-
tárolt területû park mûködésérôl általában 
gazdasági társaság gondoskodik. Körmen-
den ez az IBK-Ipari Park Körmend Kft. 

Ipari parkoknak, mint térszerkezeti 
struktúrának alapvetôen a következô 
elemei vannak:
 A területe tulajdonjogilag és mû sza ki lag 

egyértelmûen meghatározott.
 A parknak gazdája van, aki a betelepült 

szervezetek számára szolgáltatást végez.
 Az ipari park infrastruktúrájának megva-

ló sítását, illetve a parkban elérhetô szol-
gál tatások feltételeinek kialakítását a kor-
mányzat és az EU egyaránt támogatja.
 A parkon belül az egyes tevékenységek 

hozzáadott értéke általában 
magasabb, mint a hasonló tevé-
kenységet folytató parkon kívüli 
szervezeteknél.
 Segítik a településnél – a régión 

belül – az ipari területek szerve-
zettségét.

mit nyújthat a 
letelepedôknek?

A parkba települô vállalkozások 
számára biztosított egyfelôl a 
termelôtevékenységhez szüksé-
ges infrastruktúra: energia, víz, 
telekommunikáció, esô- és szennyvízel-
vezetés, úthálózat stb. Másfelôl a park 
olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek 
segítik a vállalkozókat a sikeres üzlet-
vitel kialakításában: logisztika, ügyvitel, 
pénzügyi-, számviteli ügyintézés, mar-
keting-, fejlesztési-, innovációs- és jogi 
tanácsadás. 

Kik a  
célcsoportok?
 Nemzetközi termelô 

vállalkozások
 Logisztikai szolgáltatók
 A helyi nagy cégek part-

nerei, szolgáltatói
 Helyi és kistérségbeli 

szereplôk (KKV-k)

Körmendi célkitûzés
A körmendi ipari parkban 500.000 m² 

értékesíthetô terület áll rendelkezésre, 
amely alapján – a hasonló parkok érté-
kesítéseit figyelembe véve –, csaknem 
70 betelepülésre lehet számítani 10 
éves futamidôben. A kialakított területek 
nagysága 2.000 m² és 20.000 m² között 
változik. Ez az elvárás nem számol nagy 
területigényû cég letelepítésével, de 
feltétlenül elvárjuk a nemzetközi cé-
gek jelenlétét is. Ennyi cég csak akkor 

tud igazán mûködni, ha a megfelelô 
menyyiségû és minôségû munkavállaló 
is rendelkezésre áll. Ilyen nagyságrendû 
parkoknál 2.000–2.500 munkahelyet le-
het kialakítani, amelynek túlnyomó része 
újonnan létrejövô munkahely.

A park menedzsmentjének egyik fô 
feladata – az infrastruktúra és a szolgál-

tatások megteremtése mellett – a helyi 
munkaügyi hivatallal és képzô intézmé-
nyekkel együttesen a megfelelô létszámú 
munkavállaló biztosítása a kívánt idôre a 
megfelelô szakmai minôségben.

Rövidtávú elképzelése az IBK vezetésé-
nek, hogy sikerüljön a helyi és a régióbeli 
kis- és középvállalatoknál érdeklôdést 
kelteni, és minél jelentôsebb mértékben 
a parkon belülre telepíteni ôket. Ennek 
érdekében megfelelô mennyiségben, 
támogatott áron 2.000–3.000 m²-es te-
lephelyeket alakítottunk ki. Elvárásunk, 
hogy 3 éven belül ezt a 15 telephelyet 
ilyen módon értékesíteni tudjuk.

Közép távú elvárásunk, hogy 
a nemzetközi válság utáni 
idôszakban a külföldi érdeklôdés 
újból éledjen az ország és a ré-
gió iránt, s így a szomszédos 
országokból is sikeres betele-
pülések történjenek.

Hosszú távú elképzelés a 
park teljes betöltése, mely az 
M8-as megépítéséhez fûzôdik. 
Az autópálya tervezett nyomvo-
nala az ipari park északi határá-
val párhuzamosan a Felsôberki 
úti csomópontnál helyezkedik 
el, és Szentgotthárdnál csatla-

kozna az osztrák autópályához. Az oszt-
rákok 2013–2015. között építik az A2-es 
autópálya leágazását, ami csatlakozik 
az M8-ra. Várhatóan Magyarország egy 
idôben fejleszti az M8-ast a határig. Ha 
ezek az elvárások megvalósulnak, akkor 
a park felértékelôdik, és ezzel a letele-
pedett cég telephelye is.

Az ipari park szerepe, 
célkitûzése
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meghívó

Akció az ipari parkban
Az IBK-Ipari Park Körmend Kft. 2009. október 15-én 10 órakor a körmendi Városháza 
dísztermében bemutatkozó rendezvényt szervez, melyre a város, a kistérség és a 
régió összes vállalkozásának képviselôit szeretettel meghívja.

A rendezvényen Körmend város polgármestere, az IBK-Ipari Park képviselôi és a Nyugat-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökség képviselôje tart rövid szakmai elôadást.
A résztvevôknek lehetôségük nyílik jutányos áron telekvásárlásra az ipari parkban. E célra 15 
telket alakítottak ki a parkban.
Az érdeklôdô és szándéknyilatkozatot vagy elôvásárlási megállapodást aláíró cégek között 2.000 
m², 1.000 m² vagy 500 m² területhányadot sorsolnak ki.

rendelkezésre álló terület:
 15 parcella összesen: 35.227 m²

Akciós ár:
sorszám Alapár [Ft/m²] Engedmény [%] Akciós ár [Ft/m²]

1. 3.500 43 2.000
2. 3.500 40 2.075
3. 3.500 38 2.150
4. 3.500 36 2.225
5. 3.500 34 2.300
6. 3.500 32 2.375
7. 3.500 30 2.450
8. 3.500 28 2.525
9. 3.500 26 2.600
10. 3.500 24 2.675
11. 3.500 22 2.750
12. 3.500 20 2.825
13. 3.500 18 2.900
14. 3.500 15 2.975
15. 3.500 14 3.000

A sorsolás részvételi feltételei a rendezvényen kerülnek ismertetésre.

Az IBK Ipari Park Körmend elérhetôsége:
 Kapcsolattartó:  Honfi-Kovács Timea

telefon:   06-30/8352-352   
e-mail:   honfi.kovacs@t-online.hu
fax:  94/510-566

A rendezvényre az alábbi jelentkezési ívvel lehet jelentkezni. 

Jelentkezés  
az IBK-Ipari Park Körmend Kft. 2009. október 15-re szervezett rendezvényére

Név:

Képviselt cég:

Cím:

Elérhetôség:
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