
A Csurgói Ipari Park beruházás 
kivitelezése hamarosan átadásra kerül

Bővebb információ a csurgoiparipark.hu oldalon található.

Készült az „Iparterület fejlesztése Csurgón” című, TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00004 
azonosítószámú projekthez kapcsolódóan.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A közeljövőben átadásra kerülhet a Csurgói Ipari Park nyolc hektáros 
területét érintő beruházás. A fejlesztés a megfelelő ütemben halad és 
várhatóan ez év végéig megtörténhet a projekt lezárása – nyilatkozott 
Jánosa Tibor, az üzemeltető Csurgói Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatója.

A Csurgó külterületén zajló ipari park fejlesztése az elmúlt időszakban szigorú óvintézkedések 
mellet, a koronavírus-járvány ellenére is hatékonyan tudott előre haladni. A területen kiépítésre 
került a teljes közműhálózat, mely a víz, csatorna, gáz, villamosság, térvilágítás és távközlési 
szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé a betelepülő vállalkozások számára. 

Megtörtént a területet kiszolgáló belső úthálózat, valamint az az mellett húzódó kerékpárút 
megépítése és aszfaltozása, az útburkolati jelölések felfestése, valamint az út melletti vízelvezető 
rendszer kiépítése.

Ezt követően a Csurgó-Gyékényes közúthálózatra történő rácsatlakozás valósult meg, melynek 
köszönhetően le- és rákanyarodási lehetőségek épültek ki. Ezzel egyszerűen és biztonságosan 
megközelíthető az ipari terület mind az autósok, mind pedig a kerékpárosok számára is. 

Közlekedés szempontjából fontos kiemelni a terület adottságait, mely autóval 25 percre az M7-
es autópályától, 10 percre pedig a horvát határátkelőtől helyezkedik el. Így ideális lehet azon 
cégek számára is, amelyek az EU-tag Horvátországba szállítanak, illetve ottani üzleti partnerekkel 
rendelkeznek. Az ipari terület mellett kiépült vasúthálózat is elérhető, mely a főváros irányába, 
valamint a horvátországi Rijekáig közvetlen vasúti szállítmányozást tesz lehetővé.

Az ipari park működése során előnyben részesülnek a környezetbarát, fenntartható megoldások, 
melyekkel egy egyedülálló, „zöld” ipari park hozható létre a térségben. 

A betelepülő vállalkozások számára Csurgó Város Önkormányzata adókedvezményt biztosít, az 
üzemeltető Kft. Nemzetközi Befektetési Ügynökséggel való együttműködése kapcsán pedig egyéb 
támogatási konstrukciók is igénybe vehetőek lesznek a jövőben.

Az ipari park fejlesztése az Európai Unió 450 millió forintos támogatásával valósul meg. 
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