
Hatály: 2016.IX.22. -  

1268/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 

az országos ipari park koncepcióról 

A Kormány 
1. egyetért az országos ipari park koncepció megvalósításával, amelynek keretében 
a) a Modern Városok Programban részt vevő, ipari park fejlesztéssel érintett megyei jogú 

városok tekintetében kezdődik meg az ipari területek fejlesztésére irányuló szakmai szempontok 
szerinti konstrukciók kialakítása, illetve a fejlesztések tervezése és kivitelezése; 

b) megvizsgálásra kerül az állami szerephez vagy állami tulajdonosi részesedéshez köthető 
ipari parkok tulajdonosi helyzete és azok integrálása az országos ipari park hálózatba; 

c) megvizsgálásra kerül az önkormányzati szerephez vagy önkormányzati tulajdonosi 
részesedéshez köthető ipari parkok tulajdonosi helyzete és azok integrálása az országos ipari park 
hálózatba; 

d) megvizsgálásra kerül a magántulajdonban lévő ipari parkok helyzete, a működésükben 
betölthető állami szerepvállalás kérdése; 

e)1 megvizsgálásra kerül a Modern Városok Programon kívüli, egyes kijelölt településeken, az 
állam által támogatott, vagy a NIPÜF Zrt. által üzleti szempontból támogatott ipari fejlesztési 
projektek megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása 

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján, a NIPÜF Nemzeti Ipari Park 
Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIPÜF Zrt.) 
bevonásával gondoskodjon az 1. pont szerinti feladatok végrehajtásáról és az 1. pontban 
megjelölt célok eléréséhez szükséges intézkedések megtételéről; 

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
Határidő: folyamatos 
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján a NIPÜF Zrt. bevonásával 

gondoskodjon - amennyiben ettől eltérő eseti döntés nem kerül meghatározásra - az állam által 
támogatott ipari fejlesztési projektek 

a) tervezésével, 
b) kivitelezésével, valamint 
c) üzemeltetésével 

kapcsolatos feladatok ellátásáról; 
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
Határidő: az a) pont tekintetében: azonnal 

a b) pont tekintetében: folyamatos 
a c) pont tekintetében: a projektek megvalósulását követően folyamatos 

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a földművelésügyi minisztert, hogy az MNV Zrt. 
útján a NIPÜF Zrt., valamint a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet bevonásával tegyék meg a 
szükséges intézkedéseket az ipari területek fejlesztésébe bevonásra kerülő ingatlanok biztosítása 
érdekében; 

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
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földművelésügyi miniszter 
Határidő: folyamatos 
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a 

földművelésügyi minisztert, hogy gondoskodjanak az 1. pont szerinti célok megvalósulása 
érdekében szükséges forrás rendelkezésre állásáról; 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter 
földművelésügyi miniszter 

Határidő: felmerülő igényekhez igazodva folyamatosan 
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az igazságügyi miniszter bevonásával 

dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a Nemzeti Ipari Park Hálózat kialakításához és 
fejlesztéséhez szükséges jogszabály-módosítási javaslatokat; 

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
igazságügyi miniszter 

Határidő: azonnal 
7. tárcaközi bizottságot hoz létre, amelynek feladata a kormányzati döntést igénylő, az ipari 

területek fejlesztésével kapcsolatos döntések előkészítése, és amelynek 
a) vezetője a nemzeti fejlesztési miniszter által kijelölt állami vezető, 
b) tagjai a nemzetgazdasági miniszter, a külgazdasági és külügyminiszter, valamint a 

földművelésügyi miniszter által delegált kormánytisztviselők, 
c) állandó meghívottjai a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a belügyminiszter által 

delegált kormánytisztviselő, valamint a NIPÜF Zrt. meghatalmazott képviselője, 
d) ügyrendjét saját maga dolgozza ki és fogadja el; 
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

nemzetgazdasági miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter 
földművelésügyi miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
belügyminiszter 

Határidő: azonnal 
8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján a NIPÜF Zrt. és más 

érintett szervek bevonásával gondoskodjon a Modern Városok Program keretében kialakításra 
kerülő intermodális csomópontok 

a) tervezésével, 
b) kivitelezésével, valamint 
c) üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. 
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
Határidő: az a) pont tekintetében: azonnal 

a b) pont tekintetében: folyamatos 
a c) pont tekintetében: a projektek megvalósulását követően folyamatos 

 


