
Ipari parkok a volt szénbánya üzemi területein

LAFFERTON GYÕZÕ okl. bányamérnök, értékesítési vezetõ (Mecseki bányavagyon-hasznosító Rt., Pécs)

A Mecseki Bányavagyon-hasznosító Részvénytársaság (MBVH Rt.)
feladatát a múltbéli bányászkodás befejezésével kapcsolatos állami köte-
lezettségvállalás teljesítése képezte. Megtervezték és kialakították a pécsi
és komlói ipari parkokat. A tevékenység  finanszírozását a kötelezettsé-
gekkel átvett vagyon  értékesítési bevételei segítették. 

A vagyonállomány hasznosítását kezdetben a tárgyi eszközök értékesíté-
se és bérbeadása jelentette, majd létrejöttek a korábbi bányászati kiszolgáló
üzemekre alapozott társaságok.

Az elõzõ évtized közepe táján született az ipari zónák gondolata, a „Bányaudvarokból -
Ipari Parkok” jelmondat.  

Az egykori Mecseki Szénbányák területén erre a célra két terület kínálkozott: a volt pé-
csi és komlói szénelõkészítõ üzem és környezete. Idõben elõbb – 1996 táján – kezdõdött a
pécsi terület, késõbb – 4-5 év után – a komlói terület rendezése. 

Pécsi Ipari Park

A pécsi terület hasznosítására már korán megszületett az ipari park létesítésének gon-
dolata. Az önkormányzat 1991-ben megvásárolta a terület egy részét azzal a céllal, hogy ott
késõbb iparterületet létesítsen. MBVH Rt.-nek azonban elõbb el kellett végezni a terület
rendezési és a környezet kármentesítési feladatait ahhoz, hogy a telkek, ingatlanok haszno-
sításához kezdhessen.

A tervezett ipari park helyszíne három nagy egységbõl áll:
– A megszûnt szénbánya volt üzemei területe, ahol az épületek nagy része  átalakítás

után hasznosítható,
– a tájrendezést igénylõ beépítetlen terület,
– a város tulajdonát képezõ zöldmezõs térség. (1. kép)
A területre elkészíttettük az „általános rendezési” és a „szabályozási tervet,” majd ké-

sõbb a fejlesztést megalapozó „megvalósíthatósági tanulmányt”.
A korábban jelzett tájrendezési és átalakítási munkák elvégzését követõen sor került  ar-

ra, hogy a parkot mûködtetõ részvénytársaság – kétéves elõkészítõ munkát követõen 1997-
ben, az ipari park címek elsõ kiosztása idején – elnyerje jogosultságát.

A területet átszeli a 6. fõközlekedési út  idõközben megépített és a  várost elkerülõ sza-
kasza, ezért a térség igen fontos fõútvonalak csomópontjába esik.

A megalakult részvénytársaság (Pécsi Ipari Park Gazdaságfejlesztõ Rt.) tulajdonosi összeté-
tele: Pécsi M.J. Város Önkormányzata 34,2%, Városüzemeltetési és Vagyonkezelõ Kft 28,6%,
MBVH Rt 25,7 %, DDRT Rt. 6,9%, egyéb 4,6%.

A részvénytársaság 152 ha területtel rendelkezik, 23 a betelepült vállalkozások száma és
2000 a foglalkoztatottak létszáma. 

A vállalkozások közül a legjelentõsebbek az ELCOTEQ Magyarország Elektronikai
Kft.  (elektronikai gyártás) és az EIMO Plastic Kft. (mûanyag-alkatrészek gyártása készülé-
kekhez). Ezek mellett számos kisebb-nagyobb ipari és szolgáltatási tevékenységgel foglal-
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2002 folyamán az ipari park szervezethez a területen mûködõ gazdasági társaságok is
csatlakoztak. E jogügylet célja az volt, hogy az ipari park vállalkozásait és az általuk nyújtott
szolgáltatásokat bõvítsék s, hogy a csatlakozók számára lehetõvé tegyék a mindenkori tá-
mogatások igénybevételét. Ennek megfelelõen az egyes minisztériumok által kiirt gaz-
daságfejlesztési,- foglalkoztatási- és szerkezetátalakítási pályázatoknál a részvénytársaság
vállalja a gesztori szerepet, a pályázati anyagok készítését, benyújtását. 

A lehetõségeknek megfelelõen kezdeményezi a helyi adók csökkentését, valamint a Baranya
Megyei Területfejlesztési Tanácstól elnyerhetõ támogatások, kedvezményes kölcsönök megszer-
zését.

A részvénytársaság a továbbiakban vállalja hogy a térség közterületeinek karbantartási,
õrzési feladatait egyezteti. 

Komlói Ipari Park

A park Komlón, a város 2 km hosszú völgyében, a lakó- és intézményi területek szom-
szédságában levõ altáró területén van. (2. kép) Itt épült korábban a volt bányavállalat  Kos-
suth bányai irodája,  a  szénelõkészítõ, az  anyagellátó, a  gépkocsi-  és gépjavító üzem te-
lephelye.

A bányászat felszámolásával párhuzamosan a felsorolt telephelyeken lévõ üzemegysé-
gek önálló vállalkozásokká alakultak, estenként módosult tevékenységi körrel és ma is ered-
ményesen mûködnek. (Carboker Kft., Gépkocsis Kft., Lakics Gép- és Szerkezetgyártó Kft.
stb.).

Idõközben megjelentek olyan új vállalkozók is, melyek ingatlanvásárlás vagy bérlet ré-
vén letelepedve ma ugyancsak itt folytatják ipari vagy kereskedelmi tevékenységüket. Ilye-
nek a Te-Ga- Vill Kft. (malomipari és mezõgazdasági gépek gyártása), Kaloplast Kft. (gép-
kocsikhoz mûanyag-alkatrészek gyártása), Kozma Kft. (ital nagykereskedés) és a Solisun
Kft. (szolárium-felszerelések gyártása.)

A korábbi szénelõkészítõ üzem mai tulajdonosa a Pannon Power Rt.
1999-tõl  a részvénytársaság tudatosan és intenzíven foglalkozott a helyi ipari park létre-

hozásával, amihez a Komlói Önkormányzat és a Pannon Power Rt. hozzájárulásán túl meg-
szerezte mind az itt alakult, mind az idõközben települt vállalkozók támogatását is. A rész-
vénytársaság a leendõ ipari park kialakításával és ügyeinek intézésével megbízta a térség-

1. kép:   Részlet a Pécsi Ipari Parkból

kozó társaság mûködik a terüle-
ten,  így: a Formax Kft. (öntöde),
Exelán Kft. (villamos berendezé-
sek gyártása), Schlosser Kft. (te-
herautógumik javítása), Total
Auto City Kft. (autófényezés),
Kokovai Sportszergyártó Bt.,
Flexomatik Kft. (gumihulladék
felhasználása), Biomedico Kft.
(gombatermesztés és felhaszná-
lás) stb.

Telket vásárolt a térségben két
közismert multinacionális keres-
kedelmi cég is bevásárlóközpont
létesítése céljából (Polus Holding,
CORA).
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zat bõvítése stb.). Megegyezés született az önkormányzattal  a közutak – rendbetételük utá-
ni – átadásáról is.

Az ipari parkot mûködtetõ Carboker Kft. tulajdonosi szerkezete: MBVH Rt.
97,34%, Somogyi Erdõgazdaság 2,47%, M-L Tátra Kft. 0,05%, magánszemélyek
0,14%.

A Komlói Ipari Park területe 25 ha, a letelepült társaságok száma 15, a foglalkoztatott
létszám 600 fõ.

Fejlesztési feladatok

A Pécsi Ipari Park terveiben kiemelt jelentõséggel szerepel az innováció, valamint a
technológiai fejlesztés támogatása és hathatós segítése. Ehhez igénybe kívánja venni a nagy
hagyományokkal  és jelentõs kutatói bázissal rendelkezõ pécsi egyetemek és az iparkamara
segítségét. E célt szolgálja az innovációs központ és az inkubátorház létrehozása. Az inno-
vációs központ közel 3000 m2 nagyságú területének elsõ üteme már 2002-ben elkészült, és
elsõsorban a már idetelepült, de a továbbiakban érkezõ cégeknek is nyújt majd szolgáltatá-
sokat. Ennek folytatásaként megépülõ további 4000 m2 területû iroda-labor-mûhely komp-
lexummal  létrejön egy tudományos technológiai és vállalkozásfejlesztési tömb, mely köz-
pontja és katalizátora lesz a térség innovációs fejlõdésének. Az intézmény ezzel együtt  mér-
sékelt díjazás ellenében a szolgáltatások széles skáláját is kínálja.

További fontos lépés, hogy megindult a park területéhez csatlakozóan egy logisztikai
központ kialakítása is. Az önkormányzat és a pénzügyõrség közt létrejött megállapodás sze-
rint – várhatóan még ezévben – itt fog felépülni a regionális vámcentrum, melynek  jelen-
tõségét az EU csatlakozás adja.

A Komlói Ipari Park közeli jövõbeli fejlesztését szolgáló feladatok útépítéshez és  a köz-
mûfejlesztési munkákhoz kötõdnek. Távolabbra tekintve fontos teendõ az ipari park terü-
letének bõvítése és a térségtõl K-re esõ ipari körzet területi és szervezeti integrálása.

Komlón az ipari parkkal szomszédos területen található ma a városba vezetõ vasúti pá-
lya vágányrendszere. A MÁV az ipari vágányok számának csökkentését tervezi, de felme-
rült a vasútállomás áthelyezésének gondolata is, mely akár a teljes jelenlegi vágányhálózat

2. kép: Részlet a Komlói Ipari Parkból

ben mûködõ és saját ingatlanokkal
rendelkezõ társaságát, a Carboker
Kft.-t.

A Carboker Kft. 2000-ben
megszerezte az „ipari park” címet,
elkészült a fejlesztést megalapozó
„megvalósíthatósági tanulmány”
és a területet érintõ – az új helyzet-
hez igazodó – „szabályozási terv”.

A közmûvek építésének, átala-
kításának egy része megvalósult
(Altáró úti csapadékvíz elvezetése,
közvilágításának építése, a térség
vízhálózatának átépítése), további
részeit a közeljövõben készítik (fa-
telepi út építése, gázvezeték-háló-
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felszámolását eredményezheti. Az így felszabaduló jelentõs terület ugyancsak az ipari park
bõvítését szolgálhatja.

Összehasonlítás a hazai ipari parkokkal

Az Ipari Parkok Egyesülete hírlevelének 2003. januári kiadványa számszerûen bemutat-
ja a hazai ipari parkok 1997-2002. I. félév közt eltelt idõszakának fejlõdését,     mely termé-
szetesen magába foglalja  tárgyalt két térségi ipari park adatait is. A táblázatot ezeknek ha-
sonló adataival kiegészítve – az egyesület 160 ipari parkján belül elért „beállási szint” bemu-
tatásával – kíséreljük meg illusztrálni az e területeken (PIP és KIP oszlopok!) napjainkra ki-
alakult helyzetet. (1. táblázat)

Ismertetett adatok felhasználásával képeztük az „összes ipari park,” „ PIP” és „KIP”
2002. évi alábbi fajlagos számait. (2. táblázat)

A táblázatok adatai  alapján az alábbi megállapítások tehetõk:

Pécsi Ipari Park:
– betelepítettsége kiemelkedõnek mondható,
– exporthányada lényegében megegyezik a többi ipari parkéval,

1. táblázat
Hazai ipari parkok jellemzõ adatai

1999 1998 1999 2000 2001 2002 2002 2002   
Ipari parkok PIP. KIP. 

1. Ipari parki szervezetek száma 28 75 112 133 146 160 1 1 

2. A parkok összterülete (ha) 2350 4950 6790 7590 8010 8750 152 25 

3. Cégeket befogadó  
parkok száma 

19 51 56 109 120 135 1 1 

4. Céget befogadó parkok  területe (ha) 1500 3200 4000 5400 5650 6170 152 25 

5. Betelepült cégek száma 320 685 980 1495 1760 1924 23 15 

6. Betelepítettség aránya (%) 21,5 30 34,5 32,9 38,4 39 62 39 

7. Betelepült tôke (M USD) 700 1200 1800 2600 4000 4100 95 1 

8. Betelepült cégek árbevétele (MrdFt) 620 930 1700 2670 3290 3500 * * 

9. Export (%) 83 75 78 83 78 76 80 46 

10. Foglalkoztatottak  száma (ezer fô) 27 59 82 110 115 122 

 

2 

 

0,6 

 
  * (Nincs értékelhetô adat) 
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– mérete a többiekének háromszorosa, a komlóinak hatszorosa,
– az egy cégre jutó terület duplája a többi ipari parkban levõ céghez viszonyítva,
– az egy ha-ra jutó befektetett tõke kb. megegyezik a többiekével,
– az egy betelepült cégre jutó befektetett tõke csaknem kétszerese a többiének,
– az egy cég által foglalkoztatott létszám kb. 40%-al haladja meg a többiek adatát.

Komlói Ipari Park:
– betelepítettsége átlagosnak mondható,
– exporthányada jóval az átlag alatti,
– mérete kb. fele a többiekének és hatoda a Pécsi Ipari Parkénak,
– az egy vállalkozásra jutó terület fele a többi parkban mûködõ vállalkozásénak és ne-

gyede a pécsinek,
– az egy ha-ra jutó befektetett tõke kevesebb mint tizede a többi ipari parkénak – a pé-

csit is beleértve,
– az egy betelepült cégre jutó befektetett tõke mindössze 3%-a  a többi – és mindössze

1,7%-a a Pécsi Ipari Parkban mûködõ – egy cégbe fektetett – tõkéhez képest,
– az egy cég által foglalkoztatott létszám mindössze 2/3-a az ipari parkok átlagának.

Összefoglalás

A mecseki bányászkodás felszámolása érzékenyen érintette a térséget és a bányabezá-
rási,  környezeti kárelhárítási és vagyonhasznosítási speciális feladatok végrehajtásán túl ko-
moly foglalkoztatási és szociális hatásokkal járt.

Az MBVH Rt. a helyi önkormányzatokkal és térség egyéb szervezetével összefogva
megkereste – s az idõközben megalakult ipari parki szervezet lehetõségeinek felhasználásá-
val megtalálta – azt a mai igényekhez igazodó hasznosítási formát, mely a múltbeli bányá-
szat felszámolásával párhuzamosan segíti a térségi problémák enyhítését.

Ennek eredményeként sikerült a két térségi ipari parkba integrálni 177 ha iparterületet,
melyben jelenleg 38 betelepült cég mûködik 2600 foglalkoztatott bevonásával. A területen

2. táblázat
Ipari parkok fajlagos számai

 Dimenzió Képzés* Ip. parkok PIP KIP 

Átlagos parkméret ha 4/3 46 152 25 

Egy cégre jutó terület ha/cég 4/5 3,2 6,6 1,7 

Egy cég által foglalkoz- 
tatott létszám 

fô/cég 10/5 63 87 40 

Egy ha-ra jutó 
befektetett tôke 

M USD/ha 7/4 0,7 0,6 0,04 

Egy cégre jutó 
befektetett tôke 

M USD/cég 7/5 2,1 4,1 0,07 

 
* (Az 1. táblázat sorszámai alapján képezve) 
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mûködnek,  vagy továbbfejlesztés alatt állnak az ipari hasznosításhoz nélkülözhetetlen köz-
mûvek.

Az ipari parki szervezetekkel kötött megállapodások révén megvalósult a közös felada-
tokat segítõ gesztori rendszer, s a betelepült vállalkozások ma már rendszeresen igénybe ve-
szik a parkok szolgáltatásait.

A két ipari park területén mûködõ vállalkozásokba eddig közel 100 millió USD tõke
áramlott, s az ott folyó ipari tevékenység mintegy  70  százaléka exportra irányul.

Az alapítók ma úgy ítélik meg, hogy – a kialakított szervezetekre és a meghatározott mû-
ködési rendre alapozva, s jelzett fejlesztési feladatok tudatos végrehajtásával – a területen
lehetséges  a hosszú távú, eredményes ipari termelés. 

LAFFERTON GYÕZÕ okl. bányamérnök szakmai tevékenységét a mecseki területen, Vasas
bánya-üzemben kezdte. Az itt eltöltött huszonegy év alatt számos területen dolgozott, 1980-
86 között – elõbb fõmérnöki, majd üzemvezetõi beosztásban – a felelõs mûszaki vezetõi fel-
adatot is ellátta. Ezt követõen a vállalat fejlesztési fõmérnökeként tevékenykedett, majd – a
szénbánya felszámolása és a BVH Rt. megalakulása után – elõbb mint osztályvezetõ, jelenleg
mint értékesítési vezetõ dolgozik.

A Bányászati Közlöny tartalmából

A 2003/2. szám (június) közli:A 2003/2. szám (június) közli:
-- Kinevezéseket, felmentéseket (lásd személyi hírek)Kinevezéseket, felmentéseket (lásd személyi hírek)
-- A 2003. évi XX. törvényt a Munka TA 2003. évi XX. törvényt a Munka Törvénykönyvének jogharmonizációs módosításárólörvénykönyvének jogharmonizációs módosításáról
-- a 11/2002. (XII. 28.) FMM rendeletet a munkavédelemrõl szóló törvény végrehajtásia 11/2002. (XII. 28.) FMM rendeletet a munkavédelemrõl szóló törvény végrehajtási

rendelete módosításárólrendelete módosításáról
-- az 1/2003. (I. 9.) KvVM-ESZCSM-FVM együttes rendeletet a légszennyezésiaz 1/2003. (I. 9.) KvVM-ESZCSM-FVM együttes rendeletet a légszennyezési
határértékekrõlhatárértékekrõl
-- a 8/2003. (II. 19.) KM rendeletet a szállítható nyomástartó berendezések biztonságia 8/2003. (II. 19.) KM rendeletet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági

követelményeirõl és tanúsításárólkövetelményeirõl és tanúsításáról
-- a 4/2003. NKÖM rendeletet az örökségvédelmi hatástanulmányróla 4/2003. NKÖM rendeletet az örökségvédelmi hatástanulmányról
-- a 3/2003. (III. 7.) KvVM rendeletet a környezetvédelmi alap elõirányzat felhasználásáa 3/2003. (III. 7.) KvVM rendeletet a környezetvédelmi alap elõirányzat felhasználásá--

nak szabályairólnak szabályairól
-- a 3/2003. (III 11.) FMM-ESZCSM rendeletet a potenciálisan robbanásveszélyesa 3/2003. (III 11.) FMM-ESZCSM rendeletet a potenciálisan robbanásveszélyes

környezetben lévõ munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeirõlkörnyezetben lévõ munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeirõl
-- a 12/2003 (III. 14.) GKM rendeletet a védõ- és határpillérek méretezésérõl szólóa 12/2003 (III. 14.) GKM rendeletet a védõ- és határpillérek méretezésérõl szóló

Bányabiztonsági Szabályzat kiadásárólBányabiztonsági Szabályzat kiadásáról
-- a 20/2003. (IVa 20/2003. (IV. 14.) GKM rendeletet a gazdasági és közlekedési miniszter által. 14.) GKM rendeletet a gazdasági és közlekedési miniszter által

adományozható elismerésekrõladományozható elismerésekrõl
-- a 3/2003 (Bá. K. 2003/2) MBH elnöki utasítást a bányászati tevékenységgel összefüga 3/2003 (Bá. K. 2003/2) MBH elnöki utasítást a bányászati tevékenységgel összefüg--

gésben keletkezett, a bányavállalkozót terhelõ kötelezettségek pénzügyi fedezetéregésben keletkezett, a bányavállalkozót terhelõ kötelezettségek pénzügyi fedezetére
szolgáló biztosítékadásrólszolgáló biztosítékadásról

-- az MBH közleményeit:az MBH közleményeit:
– az OBS-200-4 és a ST– az OBS-200-4 és a STARARTLINE robbanózsinór család mûszaki követelményeiTLINE robbanózsinór család mûszaki követelményei
– a GEO-200 hõálló villamos gyutacs mûszaki követelményei– a GEO-200 hõálló villamos gyutacs mûszaki követelményei
– vizsgáló állomások engedélyezése– vizsgáló állomások engedélyezése
– tájékoztatás a hatályos MBH utasításokról, irányelvekrõl– tájékoztatás a hatályos MBH utasításokról, irányelvekrõl
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