
A Kormány 1464/2011. (XII. 22.) Korm. határozata 

az Ipari Park Tanácsról 

1. A Kormány az ipari parkok létesítésének és működésének elősegítése érdekében – a 

központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – létrehozza az Ipari 

Park Tanácsot (a továbbiakban: Tanács). 

2. A Tanács az iparügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) ipari parkokkal 

kapcsolatos döntéseiben közreműködő javaslattevő, véleményező és tanácsadó testület. 

3. A Tanács feladatai: 

a) az ipari parkok helyzetét, fejlődését, értékelését bemutató anyagok és az értékelés 

alapján kidolgozott, a fejlődést elősegítő intézkedésekre vonatkozó javaslatok 

véleményezése; 

b) az ipari parkokra vonatkozó támogatáspolitikai javaslatok véleményezése; 

c) az „Ipari Park” cím elnyerését szolgáló pályázati kiírások tervezetének, a beérkezett 

pályázatok értékelésének és a cím odaítélésére vonatkozó javaslatoknak a 

véleményezése; 

d) az „Ipari Park” cím megállapodás tervezetének véleményezése, az érvényes 

megállapodások teljesítése ellenőrzésének, felülvizsgálatának, értékelésének 

véleményezése, a megállapodás megszegése esetén a cím megvonására vonatkozó 

javaslatnak a véleményezése; 

e) az ipari parkokkal kapcsolatos munkaanyagok, megtett intézkedések véleményezése. 

4. A Tanács elnöke a miniszter által kijelölt állami vezető. 

5. A miniszter felkérése alapján a Tanács további tagjai: 

a) a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 

b) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 

c) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 

d) a Magyar Innovációs Szövetség, 

e) az Önkormányzati Ipari Parkok Szövetsége, 

f) az Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesülete (IPE), 

g) a Magyar Tudományos – Technológiai és Ipari Parkok Szövetsége, 

h) a Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége 

egy-egy képviselője. 

6. A Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a minisztérium látja el. 

7. A Tanács működésének részletes szabályait, az elnök és a tagok helyettesítésének rendjét, a 

meghívottak Tanács ülésén való részvételét, valamint a Tanács tagjaira vonatkozó 

összeférhetetlenségi szabályokat az ügyrend tartalmazza. A Tanács ügyrendjét – a tagok 

véleményének kikérését követően – a miniszter állapítja meg. 

8. A Tanács tagjait díjazás nem illeti meg. 



9. A Tanács üléseiről emlékeztető készül, amelyben a Tanács tagjainak javaslatait, 

véleményeit minden esetben a többségi és kisebbségi vélemények azonos súlyú és 

részletességű bemutatásával kell rögzíteni. 

10. Az ipari parkok hálózatosodásának, a vállalkozások együttműködésének, 

klaszteresedésének elősegítése, az ipari parkok egymás közötti, valamint az ipari parkok és a 

kormányzat, önkormányzatok közötti kommunikáció javítása céljából a Tanács külső és belső 

kommunikációs platformjaként országos ipari park portált kell létrehozni. 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Határidő: 2013. január 1. 

11. Ez a határozat a közzétételét követő 8. napon lép hatályba. 

Orbán Viktor s. k., 


