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Size:5 9,42 km2

Popu

33

InvEST-Pro projekt

vezető partner: Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Partnerek:  Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, AZRA Varasd Megyei Regionális Fejlesztési Ügynökség,
 Križevci Agrár Főiskola 
Támogató partner:  PORA Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 fő célkitűzései között szerepel az egymást 
erősítő és együttműködő gazdaság létrehozása a határ mindkét oldalán.  A programterület gazdaságának része a turizmus is, 
amelynek vannak erősségei (létező vonzerők, kialakult infra- és szuprastruktúra, politikai és üzleti környezet, emberi erőforrások), de 
léteznek olyan gyengeségei, amelyeket erősíteni szükséges, és olyan lehetőségei, amelyeket fejleszteni érdemes.

A határtérség jelentős turisztikai adottsággal rendelkező terület, amit meg kell ismertetni a potenciális befektetőkkel. Az INVEST-
PRO projekt célja, hogy ösztönözze a gazdasági fejlődést és a turisztikai beruházásokat. 

Ez motiválja az INVEST-PRO projekt partnereit, akik – más projektelemek mellett – e kiadvány segítségével is ösztönözni kívánják a 
határtérség tőkeberuházásait.

A kiadványban Somogy, Zala, Kapronca-Krizevác és Varasd megye jövőbeni fejlesztési irányai szerepelnek. Önálló fejlesztési terület-
ként szerepel a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, amelynek déli és nyugati része Somogy és Zala megye területén található. A megyéken 
belül a városok önkormányzatainak befektetési lehetőségeit mutatjuk be, amelyek– tőkevonzás esetén – hatással lesznek a közeli 
és távolabbi környezetükre is.

(A kiadványban szereplő városok információit az érintett önkormányzatok bocsátották rendelkezésünkre.)

InvEST-Pro projekt

vodeći partner: Trgovačka i industrijska komora županije Zala
Partneri: Trgovačka i industrijska komora županije Somogy
 AZRA Agencija za razvoj Varaždinske županije, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima    
Partner podupiratelj:  PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja   

Među najvažnijim ciljevima programa IPA Mađarska-Hrvatska prekogranična suradnja 2007-2013 su stvaranje sinergičnog i 
kooperativnog gospodarstva s obje strane granice. Dio ovog programskog područja je i turizam koji ima svoje jakosti (postojeće 
privlačnosti, stvarna infra- i suprastruktura, političko i poslovno okruženje, ljudski resursi), no ima i svoje slabosti koje valja ojačati, a 
ima i mogućnosti koje treba razvijati.

Pogranično područje ima znatne turističke potencijale s kojima treba upoznati potencijalne ulagače. Cilj projekta INVEST-PRO je 
poticanje gospodarskog razvoja i turističkih ulaganja.

To pruža motivaciju partnerima projekta INVEST-PRO koji – uz niz drugih elemenata –  ovim izdanjem žele pridonijeti poticanju 
kapitalnih ulaganja u pogranično područje.

U brošuri su naznačeni razvojni pravci županije  Somogy, Zala, te Koprivničko-križevačke  i  Varaždinske županije. Kao samostalna 
regija tretira se Posebna turistička zona Balaton čiji južni i zapadni dio pripada županijama Somogy i Zala. U sklopu županija 
prikazujemo ulagačke mogućnosti gradskih samouprava što bi – uspiju li privući kapital -  imalo pozitivan učinak i na bliže i šire 
okruženje.
(Informacije o gradovima stavile su nam na raspolaganje gradske samouprave.)   
  
InvEST-Pro project

Lead Partner: Chamber of Commerce and Industry of Zala County 
Partners: Chamber of Commerce and Industry of Somogy, AZRA Varazdin County Regional Development Agency,   
 Križevci Agrarian College 
Supportive partner: PORA Regional Development Agency 

Among the main aims of Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 can be found the following: the 
development of mutually reinforcing and co-operative economy on both side of the border. The tourism is also part of the program’s 
area and it has strengths (existing attractions, already established infra- and supra-structure, political and business environment, 
human resources) but there are also weaknesses that must be strengthened and opportunities that are worthwhile to develop.
  
The border region bears with significant tourist capability and should be familiarized for potential investors. The aim of INVEST-PRO 
project is to enhance the economic development and tourist investments.
    
This motivates the partners of INVEST-PRO project who – in addition to other projects – wish to encourage the capital investments 
of the border region by dint of this publication. 
  
The brochure contains the future development directions of Somogy, Zala, Koprivnica – Križevci and Varazdin Countries. We present 
the Balaton Priority Holiday Resort as an independent development field whose south and west sides can be found in the area of 
Somogy and Zala Countries. Within the countries the investment opportunities of the local governments are also presented which 
– in case of capital attraction – will have an impact on the near and distant surroundings.
(All the information related to the towns in this publication is made available by the concerned local governments.)  
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Turizmus

A megye turisztikai vonzerői: a természeti környezet, a Balaton, a termál- és gyógyvíz 
kincs, az öko- és vízi turizmus, vadászturizmus.
Somogy megye területének északi harmadát a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ), mint 
kiemelt térség érinti. A BKÜ 179 településéből 69 a somogy megyei.

Oktatás

Jellemző középfokú oktatási szakirányok: gimnázium, egészségügy, elektrotechnika/
elektronika, építőipar, élelmiszeripar, faipar, gépészet, idegenforgalom, informatika, 
kereskedelem, környezetvédelem, közlekedés, marketing, mezőgazdaság, művészet, 
nyomdaipar, szociális szolgáltatások, vendéglátás, vegyipar, vízgazdálkodás.
 
Felsőoktatás:
Kaposváron működő intézmények:
Kaposvári Egyetem – Állattudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar, Pedagógiai 
Főiskolai Kar,  Művészeti Főiskolai Kar
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 
Siófokon működő intézmények:
Kodolányi János Főiskola – Siófoki Oktatási Központja

Somogy megye fő fejlesztési céljai 2020-ig
 - A mikro-, kis- és középvállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok   
  ösztönzése
 - A turizmus adottságainak fejlesztése, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet komplex   
  fejlesztése
 - Az elérhetőség javítása, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a transzeurópai  
  közlekedési hálózati (TEN-T) még hiányzó elemeinek kiépítése
 - A helyi, megújuló energiaforrásokon alapuló energiatermelés és ellátás 
  elterjedésének ösztönzése
 - A helyi termelés, a közösségek önellátását segítő fejlesztések
 - Somogy megye horvát határmenti térségeinek fejlesztése: közlekedési kapcsolatok  
  javítása, határátkelési pontok fejlesztése, áru- és személyforgalmi kikötőfejlesztés  
  a Dráván, vízi-, horgász és vadászturizmus fejlesztése.

Források: www.somogy.hu
  www.som-onkorm.hu
  www.teruletfejlesztes.somogy.hu

Felhasznált irodalom: 

 - Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció, Helyzetfeltáró munkarész   
  (Készítette: Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. november )
 - Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója
  (Készítette: Somogy Megyei Önkormányzat 2013. március )

se priključuje na hrvatsku cestu br. 5.  Kroz županiju prolazi magistralna cesta br. 7.: 
Budimpešta – Székesfehérvár – Letenye. Mađarsko-hrvatski granični prijelaz: Letenye/
Goričan. Na granici se priključuje na hrvatsku autocestu A4.  

Regionalne ceste. Cesta br. 61.: Dunaföldvár – Dombóvár - Nagykanizsa, br. 65.: Szek-
szárd – Tamási - Siófok, br. 66.: Pécs (Pečuh) - Kaposvár; br. 67.: Szigetvár – Kaposvár – 
Balatonszemes, br. 68.: Barcs – Böhönye – Balatonszentgyörgy; br. 76.: Balatonszent-
györgy – Zalaegerszeg – Körmend. Mađarsko - hrvatski granični prijelaz: cesta br. 681.: 
Berzence/Gola. Na hrvatskoj strani priključuje se na državnu cestu D41.

Željeznička mreža

Osnovna transeuropska željeznička mreža koja prolazi kroz županiju: Budimpešta 
– Székesfehérvár – Nagykanizsa; Budimpešta – Dombóvár – Gyékényes. Osnovna 
državna željeznička mreža: Balatonszentgyörgy – Tapolca, Nagykanizsa – Pécs.

Gospodarstvo – karakteristične grane gospodarstva 

Prehrambena industrija, prerada prehrambenih proizvoda, drvna industrija, 
proizvodnja vozila, pružanje smještajnih usluga, ugostiteljstvo, proizvodnja 
električnih uređaja, proizvodnja računala, elektroničkih i optičkih proizvoda, 
proizvodnja metalnih sirovina i proizvoda iz prerađenog metala, tekstilna 
industrija, prerada drva, proizvodnja papirnih proizvoda, tiskarska djelatnost. 
                     

SoMoGy MEGyE - ŽuPanIja SoMoGy - SoMoGy CounTy

Somogy megye Magyarország déli szélén helyezkedik el. Délről Horvátországgal ha-
táros. Magyarországi szomszédos megyéi: nyugatról Zala megye, délkeletről Baranya 
megye, keletről Tolna megye, északkeletről Fejér megye.

Területe: 6 035 km².

Lakosság száma: 316 000 fő. Korösszetétel: 0-14 éves korúak száma: 45.458 fő, 15-62 
éves korúak száma: 206.545 fő. (KSH: 2011. évi népszámlás, Területi adatok, Somogy 
megye).

Települések száma: 245. Megyei jogú város: Kaposvár (megyeszékhely). Városok: 
Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonföldvár, Barcs, Csurgó, Fonyód, Igal, Kadarkút, 
Lengyeltóti, Marcali, Nagyatád, Nagybajom, Siófok, Tab, Zamárdi. A lakosság 52%-a 
városban él.
 
Közlekedés:

Közúthálózat

Autópálya. A megyén áthalad az M7, E71 autópálya, Budapest - Letenye - Zágráb 
irányába. Somogyi szakasza nem része az E65 útvonalnak

Első rendű főközlekedési utak. A megyén áthalad a 6. sz. főút: Budapest – Pécs – Barcs. 
Magyar/horvát határátkelő: Barcs –Terezino Polje. A határon a horvát 5 sz. főúthoz 
csatlakozik. A megyén áthalad a 7. sz. főút: Budapest – Székesfehérvár – Letenye. 
Magyar/horvát határátkelő: Letenye/Goričan. A határon a horvát A4 autópályához 
csatlakozik.

Másodrendű főközlekedési utak. 61. sz.: Dunaföldvár – Dombóvár - Nagykanizsa, 65. 
sz.: Szekszárd – Tamási - Siófok, 66. sz.: Pécs – Kaposvár; 67. sz.: Szigetvár – Kapos-
vár – Balatonszemes, 68. sz.: Barcs – Böhönye – Balatonszentgyörgy; 76. sz.: Bala-
tonszentgyörgy – Zalaegerszeg – Körmend. Magyar/horvát határátkelő: 681. sz. út: 
Berzence/Gola. A határon a horvát 41 sz. úthoz csatlakozik.

Vasúthálózat
A megyét érintő nemzetközi törzshálózati vasúti fővonalak: Budapest – Székesfehérvár 
– Nagykanizsa; Budapest – Dombóvár – Gyékényes. Országos törzshálózati vasúti 
fővonal: Balatonszentgyörgy – Tapolca, Nagykanizsa – Pécs.

Gazdaság - jellemző iparágak
Élelmiszeripar, élelmiszer-feldolgozás, faipar, járműgyártás, szálláshely-szolgáltatás, 
vendéglátás,villamos berendezések gyártása, számítógép-, elektronikai-, optikai ter-
mék gyártása, fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása, textilipar, fafeldol-
gozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység. 

Ipari parkok (ipari park címet viselők):
Kaposvár (2 db), Barcs (1db), Csurgó (1 db), Marcali (1 db), Nagyatád (1 db), 
Siófok (1 db).

Županija Somogy nalazi se u južnom dijelu Mađarske. Na jugu graniči s Hrvatskom. 
Susjedne su joj županije: sa zapada Zalska, s jugoistoka Baranya, s istoka Tolna, a sa 
sjeveroistoka Fejér.
  
Površina: 6 035 km².

Broj stanovnika: 316 000 ljudi. Starosna struktura stanovništva: broj pripadnika 
dobne skupine 0-14: 45.458, u skupini 15-62: 206.545. (KSH: popis stanovništva 
2011., Prostorni podaci popisa stanovništva za Županiju Somogy). 

Broj naselja: 245. Grad s ovlastima županije: Kaposvár (županijsko središte). Gradovi: 
Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonföldvár, Barcs, Csurgó, Fonyód, Igal, Kadarkút, 
Lengyeltóti, Marcali, Nagyatád, Nagybajom, Siófok, Tab, Zamárdi.  52% stanovništva 
živi u gradovima.

     
Promet:
Cestovna mreža

Autocesta. Preko županije prolazi autocesta M7, E71 od Budimpešte preko Letenye 
prema Zagrebu. Dionica  autoceste koja prolazi preko županije nije sastavni dio europ-
ske trase E65.  

Magistralne ceste. Preko županije prolazi magistralna cesta br. 6., Budimpešta – 
Pečuh – Barcs. Mađarsko-hrvatski granični prijelaz: Barcs – Terezino Polje. Na granici 
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Industrijski parkovi (s naslovom industrijskog parka):
Kaposvár (2), Barcs (1), Csurgó (1), Marcali (1), Nagyatád (1), Siófok (1).

Turizam

Turističke atrakcije u županiji: prirodni okoliš, Balaton, termalni i lječilišni potencijal, 
ekološki i vodeni turizam,  lovni turizam.    

Sjevernu trećinu županije zauzima posebna turistička regija Balatona. Od 179 naselja 
ove regije 69 pripada Županiji Somogy.   
 
Obrazovanje
Karakteristični smjerovi u srednjim školama: gimnazije, zdravstvo,     elektrotehnika/
elektronika, građevinarstvo, prehrambena industrija, drvna industrija, strojarstvo, 
turizam, informatika, trgovina, zaštita okoliša, promet, marketing, poljoprivreda, um-
jetnost, tiskarska industrija, socijalne usluge, ugostiteljstvo, kemijska industrija, vodno 
gospodarstvo. 
   
Visoko obrazovanje:

Institucije u Kaposváru:
Sveučilište u Kaposváru – Fakultet za stočarstvo, Fakultet ekonomskih znanosti, 
Pedagoški fakultet,  Umjetnički fakultet, Fakultet zdravstvenih znanosti u Kaposváru 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu

  

Institucije u Siófoku:
Visoka škola János Kodolányi   – Obrazovni centar u Siófoku
Razvojna strategija  Županije Somogy  do 2020.

- Osnaživanje sektora mikro, malih i srednjih poduzeća, poticanje procesa I+R+I. 
- Jačanje turističkih potencijala, kompleksan razvoj posebne turističke regije   
 Balatona  
- Poboljšanje pristupa, razvoj prometne infrastrukture, potpuna izgradnja transeu- 
 ropske prometne mreže  (TEN-T) 
- Poticanje proizvodnje i opskrbe električnom energijom iz lokalnih obnovljivih   
 izvora  
- Razvoj s ciljem podržavanja lokalne proizvodnje, samoopskrbe lokalnih zajednica   
- Razvoj regija Županije Somogy koja se nalaze uz granicu s Hrvatskom: poboljšanje  
 prometnih veza, razvoj kontrolnih graničnih punktova, razvoj putničkih i teretnih  
 luka i pristaništa na Dravi, razvoj vodenog, lovnog i ribolovnog turizma.       

Izvori:
www.somogy.hu
www.som-onkorm.hu 
www.teruletfejlesztes.somogy.hu 
Korištena literatura: 
- Koncept regionalnog razvoja Županije  Somogy, Analiza stanja,   
Izradio: Ured županijske samouprave Županije Somogy, studeni 2012.  
- Koncept regionalnog razvoja Županije  Somogy.  Izradio: Županijska samouprava 
Županije Somogy, ožujak 2013.  

Tourism

The tourist attraction of the county: the natural environment, Lake Balaton, thermal 
and medical water treasures, eco- and water tourism, hunting tourism.
Third of the north area of Somogy County is affected by the Balaton Priority Holiday 
Resort (BPHS) as a highlighted area. 69 settlements are located in Somogy out of the 
179 settlements that belong to BPHS.   

Education

Typical secondary education specializations: high school, health, electrical engineer-
ing/electronics, building industry, food industry, wood industry, engineering, tourism, 
IT, commerce, environment protection, transport, agriculture, marketing, arts, printing 
industry, socialservices, catering and chemicalwater management.
Higher education:
Institutions functioning in Kaposvár:
Kaposvár University – Faculty of Animal Science, Faculty of Economics, Faculty of 
Pedagogical College, Faculty of Arts College 
University of Pécs, Faculty of Health Science 
Institutions functioning in Siófok:
KodolányiJános College – Education Center in Siófok

The main development aims of Somogy County by 2020 
 - Strengthening the micro, small and medium-sized business sector together with  
  encouraging the R&D&I processes
 - The development of tourism potential, the complex development of Balaton
  Priority Holiday Resort 
 - Improvement of accessibility, the development of transport infrastructure, the   
  installation of the still missing elements of Trans-European transport network  
  (TEN-T)
 - The encouragement of the dissemination of energy production as supply based on  
  local, renewable energy sources
 - The development assisting the self-sufficiency of the local production and
  communities  
 - The development the Croatian border areas of Somogy County: improving the   
  transport relations, development of border crossing points, harbor development  
  of freight and passenger trafficon the River Drava, development of water, fishing  
  and hunting tourism

Sources: www.somogy.hu ;  www.som-onkorm.hu
 www.teruletfejlesztes.somogy.hu
References: 
 - Somogy County Regional Development Concept, Exploratory part, 
 Made by: Local Government Bureau of Somogy County - November 2012. 
 - Somogy County Regional Development Conception,
 Made by: Local Government of  Somogy County, March  2013. 
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Somogy County is situated on the south edge of Hungary. It borders with Croatia from 
the south. The neighboring counties of Somogy in Hungary: Zala County from west, 
Baranya County from south-east, Tolna County from east and Fejér County from north-
east.    
Size: 6 035 km².

Population: 316.000 head. Age composition: number of 0-14 years old: 45.458 head, 
number of 15-62 years old: 206.545 head. (CSO: Population census in 2011, Geographi-
cal data, Somogy County). 

Number of settlements: 245. County towns: Kaposvár (county seat). Towns: Balaton-
boglár, Balatonlelle, Balatonföldvár, Barcs, Csurgó, Fonyód, Igal, Kadarkút, Lengyeltóti, 
Marcali, Nagyatád, Nagybajom, Siófok, Tab, Zamárdi. The 52% of the population lives 
in urban area.
  
Transport:

Road network
Motorway: the M7, E71 motorways pass through the county in the line of Budapest - 
Letenye – Zagreb.  Its section in Somogy is not part of E65 route.

Prime main roads: Nr. 6 main road passes through the county, Budapest – Pécs – Barcs. 
Hungarian/Croatian border at: Barcs – TerezinoPolje. It joins to the Croatian main road 
Nr. 5 at the border. Nr. 7 main road passes through the county: Budapest – Székesfe-
hérvár – Letenye. Hungarian/Croatian border at: Letenye/Goričan.  It connects to the 
Croatian A4 motorway at the border. 

Secondary main roads: Nr.61.:Dunaföldvár – Dombóvár - Nagykanizsa, Nr. 65: Szek-
szárd – Tamási – Siófok, Nr. 66.: Pécs-Kaposvár; Nr. 67.: Szigetvár – Kaposvár – Bala-
tonszemes, Nr. 68: Barcs – Böhönye – Balatonszentgyörgy; Nr. 76: Balatonszentgyörgy 
– Zalaegerszeg – Körmend. Hungarian/Croatian border at: road Nr. 681: Berzence/
Gola. It joins to the Croatian road Nr. 41. 

Rail network
Main international trunk railway lines reaching the county: Budapest – Székesfe-
hérvár–Nagykanizsa; Budapest – Dombóvár – Gyékényes. Main national trunk railway 
line: Balatonszentgyörgy – Tapolca, Nagykanizsa – Pécs.

Economy – typical industries
Food industry, food processing, wood industry, vehicle production, accommodation 
services, catering, manufacturing of electrical equipment, computer-, electronic and 
optical products, manufacturing of metal materials and metal process product, textile 
industry, woodworking, paper products and printing activity. 

Industrial parks (entitled as industrial park):
Kaposvár (2 pcs), Barcs (1pc), Csurgó (1 pc), Marcali (1 pc), Nagyatád (1 pc),
Siófok (1 pc).
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 2.1. A területen kínált lehetőségek: zöld mezős és barna 
  mezős beruházás
2.2. Az ipari területre várt iparágak: élelmiszeripar, gépipar
2.3. Kapcsolattartó: 
  Név: Molnár György igazgató (Polgármesteri Hivatal   
  Gazdasági Igazgatóság)
  Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
  Telefon: + 36 82 501 524
  E-mail cím: gazd-ig@kaposvar.hu 

TurIZMuSII. 

A településen meglévő turisztikai vonzerő: gyógyfürdő,  1. 
 élményfürdő, Deseda-tó, fesztiválok, kulturális rendezvények, 
 múzeumok - Rippl-Rónai Múzeum

Az önkormányzat által ajánlott és kívánt turisztikai fejlesztési 2. 
 irányok: szállodaépítés

További információ: 3. www.kaposvar.hu
Kapcsolattartó: 4. 

 Név: Molnár György igazgató (Polgármesteri Hivatal   
 Gazdasági Igazgatóság)
 Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
 Telefon: + 36 82 501 524
 E-mail cím: gazd-ig@kaposvar.hu 

TovÁBBI FEjLESZTÉSI LEHETŐSÉGEKIII. 
 Logisztika, kereskedelem, vendéglátás

IParI. 

Ipari park: van 1. 
Az ipari park tulajdonosa: önkormányzati és magán- 1.1. 

  tulajdon
Az ipari parkban már működő iparágak: gépipar, faipar, 1.2. 

  építőipar, haszonállat-eledel gyártás
Fejlesztési lehetőségek az ipari parkban: 1.3. 

  - ingatlan vásárlása 
  - ingatlan bérlése 
1.4. Az ipari park üzemeltetője: 
  Név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
  Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
  Honlap: www.kaposvarkeletiiparipark.hu 
  Telefonszám: +36 82 501 534
  E-mail cím: vagyongazd@kaposvar.hu 

2. Önkormányzat tulajdonában lévő, ipari tevékenység folyta- 
 tására alkalmas terület: van

InDuSTrIjaI. 

Industrijski park: ima     1. 
1.1. Vlasnik industrijskog parka: samouprava i privatno 
  vlasništvo   

Industrijske djelatnosti koje su zastupljene u po- 1.2. 
  duzetničkoj zoni:  strojna industrija, drvna industrija, 
  građevinska industrija, proizvodnja stočne hrane  

Mogućnosti razvoja u poduzetničkoj zoni:1.3. 
  - kupnja nekretnine
  - zakup  nekretnine
1.4.  Operater poduzetničke zone:
  Ime: Gradska samouprava grada županijskog ranga 
  Kapošvara
  Adresa: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
  Web stranica: www.kaposvarkeletiiparipark.hu 
  Telefon: +36 82 501 534
  E-mail adresa: vagyongazd@kaposvar.hu
 

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

MoGućnoSTI uLaGanja

Területe: 113,59 km²
Lakosság száma: 65 916 fő (2013. január 1-i adat)
Közúti megközelíthetőség:
A települést érintő vagy átszelő főközlekedési utak: 61; 66; 67 sz. út
Autópálya elérhetőség: M7. Távolsága a településtől: 48 km.
vasúti megközelíthetőség: 
Települést érintő vasúti mellékvonal: Kaposvár – Siófok; 
Kaposvár – Fonyód, Dombóvár – Gyékényes;
Kaposvár – Barcs; Kaposvár – Szigetvár
Önkormányzat:
Név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Honlap: www.kaposvar.hu ; Telefon: +36 82 501 501
Befektetési lehetőségekről információt ad: 
Név: Gelencsér Ildikó főtanácsos (Polgármesteri Hivatal 
Gazdasági Igazgatóság)
Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Telefonszám: +36 82 501 534
E-mail cím: vagyongazd@kaposvar.hu 

Površina: 113,59 km²
Broj stanovnika: 65 916 (podatak od 1. siječnja 2013.)
Cestovna povezanost:
Važnije ceste koje dotiču ili prolaze kroz naselje: br. 61; 66; 67.  
Spoj na autocestu: M7. Udaljenost naselja: 48 km.
Željeznička povezanost: 
Magistralna sporedna pruga: Kaposvár – Siófok; Kaposvár 
– Fonyód, Dombóvár – Gyékényes; Kaposvár – Barcs; 
Kaposvár – Szigetvár
Samouprava:
Ime: Gradska samouprava grada županijskog ranga 
Kapošvara
Adresa: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Web stranica: www.kaposvar.hu ; Telefon: +36 82 501 501
Informacije o mogućnostima ulaganja: 
Ime: Gelencsér Ildikó viša savjetnica (Gradski ured za 
financije) 
Adresa: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Telefon: +36 82 501 534
E-mail adresa: vagyongazd@kaposvar.hu 

KaPoSvÁr



2.   Land fo  hodoč

organization
1.2. The already operating industries in the industrial park: - 
1.3. Develo

InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size:5 9,42 km2

Popu

2.  Zemljište u vlasništvu samouprave koje može biti   
 namijenjeno za industrijsku djelatnost: ima

2.1. Mogućnosti korištenja zemljišta: GF i BF ulaganja
2.2.  Industrijske djelatnosti koje su predviđene u   
  industrijskoj zoni: prehrambena i strojna industrija  
2.3. Kontakt osoba:
  Ime: Molnár György ravnatelj (Gradski ured za financije) 
  Adresa: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
  Telefon: + 36 82 501-524
  E-mail adresa: gazd-ig@kaposvar.hu 

TurIZaMII.   

Postojeće turističke atrakcije naselja: termalno lječilište, 2. 
 doživljajno kupalište, jezero Deseda, festivali, kulturne  
 priredbe, muzeji – Muzej Rippl-Rónai  

Pravci preporučenog i željenog razvoja turizma: 3. 
 izgradnja hotela

Daljnje informacije: 4. www.kaposvar.hu
Kontakt osoba: 5. 

 Ime: Molnár György ravnatelj  (Gradski ured za financije) 
 Adresa: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 

 Telefon: + 36 82 501 524 
 E-mail adresa: gazd-ig@kaposvar.hu 

DaLjnjE MoGućnoSTI  Za raZvoj III.  
 Logistika, trgovina, ugostiteljstvo  

  Address: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
  Website: www.kaposvarkeletiiparipark.hu 
  Telephone: +36 82 501 534
  E-mail address: vagyongazd@kaposvar.hu 

 2.  Land for industrial activities, owned by the local    
 government: yes.

2.1. Opportunities offered in the land: green field
  and brown field investment.
2.2. Industries awaited for industrial land: food industry, 
  engineering industry. 
2.3. Contact person: 
  Name: Molnár György director (Economic Directorate of 
  Mayor’s Office)
  Address: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
  Telephone: + 36 82 501 524
  E-mail address: gazd-ig@kaposvar.hu 

TourISMII. 

The existing tourism attractions in the settlement:   1. 
 health spa, adventure pool, Lake Deseda, festivals, cultural 
 events, museums – Rippl-Rónai Museum. 

Tourist development directions recommended and desired  2. 
 by the local government: hotel construction.

For further information: 3. www.kaposvar.hu 

Contact person: 4. 
 Name: Molnár György director (Economic Directorate of 
 Mayor’s Office)
 Address: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
 Telephone: + 36 82 501 524
 E-mail address: gazd-ig@kaposvar.hu

 
FurTHEr DEvELoPMEnT oPPorTunITIESIII. 

  
Logistics, commerce, catering

InDuSTryI. 

Industrial park: yes.  1. 

The proprietor of the industrial park: local government 1.1. 
  and private property. 

The already operating industries in the industrial park:  1.2. 
  engineering industry, wood industry, building industry, 
  livestock food production. 

 Development opportunities in the industrial park: 1.3. 
  - purchase of property 
  - rental of property.  
1.4. The operator of the industrial park: 
  Name: Local Government of Kaposvár Town with   
  county rights
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InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size: 113,59 km²
Population: 65.916 head (data from 01.01.2013)
road accessibility:
Main roads reaching or running across the town: Nr. 61; 66; 67.
Motorway access: M7. Distance from the town: 48 km.
rail accessibility: 
Side railway lines reaching the town: Kaposvár – Siófok; 
Kaposvár – Fonyód, Dombóvár – Gyékényes; Kaposvár – 
Barcs; Kaposvár – Szigetvár
Local Government:
Name: Local Government of Kaposvár Town with county 
rights
Address: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Website: www.kaposvar.hu ; Telephone: +36 82 501 501
Information on investment opportunities provided by: 
Name: Mrs. Gelencsér Ildikó senior counselor (Economic 
Directorate of Mayor’s Office)
Address: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Telephone: +36 82 501 534
E-mail address: vagyongazd@kaposvar.hu 
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 család egykori villája), Petőfi Sándor utcai parti villasor, 
 világ-, európa- és országos vitorlásversenyek, keltatúra 
 (a település helytörténetét, növény- és állatvilágát bemutató 
 útvonal), kulturális rendezvények.

Az önkormányzat által ajánlott és kívánt turisztikai 2. 
  fejlesztési irányok: strandfejlesztés, csónakkikötő bővítés, 
  halastó hasznosítás, kilátó építés, parti sétány továbbfej- 
 lesztése, rendezvénytér kialakítása

További információ: 3. www.balatonfoldvar.hu (Városháza  
 – Közérdekű információk)

Kapcsolattartó: 4. 
 Név: Holovits Huba polgármester
 Cím: 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.
 Telefon: +36 84 540 330
 E-mail cím: pgmh@balatonfoldvar.hu 

IParI. 

Ipari park: nincs1. 

2. Önkormányzat tulajdonában lévő, ipari tevékenység 
 folytatására alkalmas terület: nincs

TurIZMuSII. 

A településen meglévő turisztikai vonzerő: Kvassay  1. 
 sétány (1.200 m hosszú platánsoros sétány), magasparti  
 panoráma (kilátás a 40 m magas löszfal tetejéről), kikötő  
 (jelenleg a Balaton legnagyobb vitorláskikötője), helytörté- 
 neti kiállítás a Kulipintyóban (a települést alapító Széchényi 

II. nDuSTrIja

Industrijski park: nema1. 
Zemljište u vlasništvu samouprave koje može biti  2. 

 namijenjeno za industrijsku djelatnost: nema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

MoGućnoSTI uLaGanja

Területe: 15,36 km²

Lakosság száma: 2 378 fő (Népszámlálás 2011.)

Közúti megközelíthetőség:
A települést érintő vagy átszelő fő közlekedési utak: 7. sz. út
Autópálya elérhetőség: M7. Távolsága a településtől: 3 km.

vasúti megközelíthetőség: 
Települést érintő vasúti fővonal: Budapest – Nagykanizsa

Önkormányzat:
Név: Balatonföldvár Város Önkormányzata 
Cím: 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.
Honlap: www.balatonfoldvar.hu 
Telefon: + 36 84 540 330

Befektetési lehetőségekről információt ad: 
Név: Holovits Huba polgármester
Cím: 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.
Telefon: 84/540-330
E-mail cím: pgmh@balatonfoldvar.hu 

Površina: 15,36 km²
Broj stanovnika: 2 378 stanovnika (Popis stanovništva 2011.)
Cestovna povezanost:
Važnije ceste koje dotiču ili prolaze kroz naselje: br. 7.  
Spoj na autocestu: M7. Udaljenost naselja: 3 km.

Željeznička povezanost: 
Magistralna pruga: Budapest – Nagykanizsa

Samouprava:
Ime: Gradska samouprava grada Balatonföldvár 
Adresa: 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.
Web srtanica: www.balatonfoldvar.hu 
Telefon: + 36 84 540 330

Informacije o mogućnostima ulaganja: 
Ime: Holovits Huba gradonačelnik 
Adresa: 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.
Telefon: 84/540-330
E-mail adresa: pgmh@balatonfoldvar.hu 
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2.   Land fo  hodoč

organization
1.2. The already operating industries in the industrial park: - 
1.3. Develo

InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size:5 9,42 km2

Popu

TurIZaMII. 
Postojeće turističke atrakcije naselja: šetalište Kvassay  1. 

 (dugačko 1.200 m, drvored platana), panoramski pogled sa  
 strme padine uz jezero (sa 40 metara visokog lesnog  
 (prapornog) profila), pristanište (najveće pristanište  
 jedrilica na Balatonu), zavičajna izložba u nekadašnjoj  vili  
 obitelji Széchényi koja je osnovalo naselje. Niz vila u ulici  
 Petőfi Sándor i na obali Balatona, svjetska, europska i  
 državna jedriličarska  natjecanja, keltska tura (ruta na kojoj  
 se prikazuje povijest, flora i fauna naselja), kulturne  
 manifestacije.    

Pravci preporučenog i željenog razvoja turizma:2.  razvoj  
 plaže, povećanje kapaciteta pristaništa, iskorištavanje  
 ribnjaka, izgradnja vidikovca, razvoj šetališta na obali  
 Balatona, podizanje event prostora    

Daljnje informacije: 3. www.balatonfoldvar.hu (Gradska  
 uprava – Odjel za informacije)

Kontakt osoba:4. 
 Ime: Holovits Huba gradonačelnik 
 Adresa: 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.
 Telefon: 84/540-330
 E-mail adresa: pgmh@balatonfoldvar.hu 

 Sándor street and nearby, world and European and  
 national sailing races, Celtic-tour (the route demonstrates  
 the local history of the town, and its flora and fauna), cultural  
 events.

Tourist development directions recommended and  2. 
 desired by the local government: development of  
 beach, boat harbor expansion, utilization of fish ponds,  
 formation of a lookout, lakeshore promenade  
 development, building of a place for event.

For more information: 3. www.balatonfoldvar.hu  
 (Városháza/Town Hall – Közérdekű információk/Public  
 information)

Contact: 4. 
 Name: Holovits Huba mayor
 Address: 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.
 Telephone: +36 84 540 330
 E-mail address: pgmh@balatonfoldvar.hu 

InDuSTryI. 

Industrial park: none1. 
Land for industrial activities, owned by the local  2. 

 government: none.  

TourISMII. 
The existing tourist attractions in the settlement:  1. 

 Kvassay Promenade (1.200 m long passage with plane  
 trees), high altitude panorama (view from the top 
 of 40 m high loess-wall), port (currently the biggest sailboat  
 harbor in Lake Balaton), local history exhibition at  
 “Kulipintyó” (which is the former mansion of the  
 Széchenyi family, the town founder). Villas row at Petőfi  

InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size: 15,36 km²
Population: 2.378 head (Population census in 2011.)
road accessibility:
Main roads reaching or running across the town: road Nr. 7. 
Motorway access: M7. Distance from the town: 3 km.
rail accessibility: 
Main railway reaches the settlement:
Budapest – Nagykanizsa

Local Government:
Name: Local Government of Balatonföldvár Town 
Address: 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.
Website: www.balatonfoldvar.hu 
Telephone: + 36 84 540 330

Information on investment opportunities provided by: 
Name: Holovits Huba mayor
Address: 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.
Telephone: 84/540-330
E-mail address: pgmh@balatonfoldvar.hu 
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2.2. Az ipari területre várt iparágak: élelmiszeripar, faipar,  
  építőipar 
2.3. További információ: www.csurgo.hu
2.4. Kapcsolattartó: 
  Név: Tóth Sándor, irodavezető (Csurgói Közös
  Önkormányzati Hivatal, Beruházási és műszaki iroda)
  Cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
  Telefon: +36 82 471 388
  E-mail cím: t.sanyi@csurgo.hu

TurIZMuSII. 

A településen meglévő turisztikai vonzerő: Csokonai  1. 
 Vitéz Mihály Református Gimnázium Nagykönyvtára  
 és parkja, Városi Múzeum, Zis-tó, NB1-es férfi kézilabda  
 mérkőzés

Az önkormányzat által ajánlott és kívánt turisztikai  2. 
 fejlesztési irányok: történelmi tanösvény, Mária-úthoz  
 való csatlakozás, zarándokhely, középkori udvar kialakítása, 
 termálfürdő 

További információ: 3. www.csurgo.hu
Kapcsolattartó: 4. 

 Név: Tóth Sándor irodavezető (Csurgói Közös Önkormányzati 
 Hivatal, Beruházási és műszaki iroda)
 Cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
 Telefon: +36 82 471 388
 E-mail cím: t.sanyi@csurgo.hu

IParI. 

Ipari park: van (nincsenek közművek)1. 

Az ipari park tulajdonosa: önkormányzati gazdasági  1.1. 
  társaság

 Az ipari parkban már működő iparágak: - 1.2. 
Fejlesztési lehetőségek az ipari parkban: 1.3. 

  - ingatlan bérlése 
1.4. Az ipari park üzemeltetője: 
  Név: Csurgó Ipari Park Beruházó Kft.
  Cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
  Honlapjának címe: -
  Telefon: +36 82 471 388 
  E-mail cím: -

2. Önkormányzat tulajdonában lévő, ipari tevékenység folyta- 
 tására alkalmas terület: van

2.1.  A területen kínált lehetőségek: barna mezős beruházás

InDuSTrIjaI. 

1. Industrijski park: ima  (bez komunalne ifrastrukture) 

1.1. Vlasnik industrijskog parka: trgovačko društvo  
  samouprave  
1.2. Industrijske djelatnosti koje su zastupljene u podu- 
  zetničkoj zoni: - 
1.3. Mogućnosti razvoja u poduzetničkoj zoni:
  - zakup nekretnine  
  
1.4.  Operater poduzetničke zone:
  Ime: D.o.o. za ulaganje u industrijski park Csurgó
  Adresa: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
  Web stranice: -
  Telefon: +36 82 471 388 
  E-mail adresa: -

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

MoGućnoSTI uLaGanja

Területe: 59,42 km2

Lakosság száma: 5 297 fő (2013-as önkormányzati adat)
Közúti megközelíthetőség:
A települést érintő vagy átszelő fő közlekedési utak: a legkö-
zelebbi főút a 61.sz. út. Távolsága a településtől: 15 km.
Autópálya elérhetőség: M7. Távolsága a településtől: 25 km.
vasúti megközelíthetőség: 
Települést érintő vasúti fővonal: Gyékényes – Budapest 
(Zagreb – Budapest)
Önkormányzat:
Név: Csurgó város Önkormányzata
Cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
Honlap: www.csurgo.hu 
Telefon: +36 82 471 388
Befektetési lehetőségekről információt ad: 
Név: Tóth Sándor irodavezető (Beruházási és műszaki iroda)
Cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
Telefon: +36 82 471 388
E-mail cím: t.sanyi@csurgo.hu

Površina: 59,42 km2

Broj stanovnika: 5 297 (podatak samouprave iz 2013. 
godine)
Cestovna povezanost:
Važnije ceste koje dotiču ili prolaze kroz naselje: magistralna 
cesta 61. Udaljenost naselja: 15 km.
Spoj na autocestu: M7. Udaljenost naselja: 25 km.
Željeznička povezanost: 
Magistralna glavna pruga: Gyékényes – Budapest (Zagreb – 
Budapest)
Samouprava:
Ime: Gradska samouprava grada Csurgó 
Adresa: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
Web stranica: www.csurgo.hu ; Telefon: +36 82 471 388
Informacije o mogućnostima ulaganja: 
Ime: Tóth Sándor voditelj ureda (Ured za ulaganja i tehničke 
poslove)
Adresa: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
Telefon: +36 82 471 388
E-mail adresa: t.sanyi@csurgo.hu
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2.   Land fo  hodoč

organization
1.2. The already operating industries in the industrial park: - 
1.3. Develo

InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size:5 9,42 km2

Popu

2. Zemljište u vlasništvu samouprave koje može biti nami- 
 jenjeno za industrijsku djelatnost: ima

2.1.  Mogućnosti korištenja zemljišta: BF ulaganje  
2.2. Industrijske djelatnosti koje su predviđene u industrijs-  
  koj zoni: prehrambena industrija, drvna, građevinska  
  industrija   
2.3. Daljnje informacije: www.csurgo.hu
2.4. Kontakt osoba:
  Ime: Tóth Sándor voditelj ureda
  (Ured za ulaganja i tehničke poslove)
  Adresa: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
  Telefon: +36 82 471 388
  E-mail adresa: t.sanyi@csurgo.hu

TurIZaMII.   

Postojeće turističke atrakcije naselja: Velika knjižnica  1. 
 i park Reformatske gimnazije „Csokonai Vitéz Mihály”,  
 Gradski muzej, jezero Zis, rukometne utakmice prve lige za  
 muškarce  

Pravci preporučenog i željenog razvoja turizma:  2. 
 povijesna poučna staza, uključivanje u Marijin put,  
 hodočasničko mjesto, podizanje srednjovjekovnog  
 dvorišta, termalno kupalište      

Daljnje informacije: 3. www.csurgo.hu
Kontakt osoba: Tóth Sándor voditelj ureda (Ured za   4. 

 ulaganja i tehničke poslove)
 Adresa: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
 Telefon: +36 82 471 388
 E-mail adresa: t.sanyi@csurgo.hu

2.   Land for industrial activities, owned by the local    
 government: yes 

2.1.  Opportunities offered in the land: brown field   
  investment 
2.2.  Industries awaited for industrial land: food industry,  
  wood industry, building industry
2.3. For more information: www.csurgo.hu
2.4. Contact person: 
  Name: Tóth Sándor office manager (Joint Local  
  Government Bureau of Csurgó, Investment and   
  Technical Office)
  Address: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
  Telephone: +36 82 471 388
  E-mail address: t.sanyi@csurgo.hu

TourISMII. 

The existing tourism attractions in the settlement: the  1. 
 Grand Library and park of Csokonai Vitéz Mihály  
 Presbyterian High School, Town Museum, Lake Zis, NB1  
 men’s handball match.  

Tourist development directions recommended and  2. 
 desired by the local government: historic  
 teaching path, access to the Mary-road, formation of  
 pilgrimage-place, medieval courtyard and thermal bath. 

For more information: 3. www.csurgo.hu 

Contact person: 4. 
 Name: Tóth Sándor office manager (Joint Local  
 Government Bureau of Csurgó, Investment and    
 Technical Office)
 Address: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
 Telephone: +36 82 471 388
 E-mail address: t.sanyi@csurgo.hu

InDuSTryI. 

1. Industrial park: yes (no public utilities)
1.1. The proprietor of the industrial park: local government  
  business organization
1.2. The already operating industries in the industrial park: - 
1.3. Development opportunities in the industrial park:  
  - property rentals 
1.4.  The operator of the industrial park:  
  Name: Csurgó Industrial Park Investment Ltd.
  Address: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
  Website address: -
  Telephone: +36 82 471 388 
  E-mail address: -

InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size: 5 9,42 km2

Population: 5.297 head (Local government data in 2013)
road accessibility:
Main roads reaching or running across the town: Nr. 61 is the 
nearest main road. 
Distance from the town: 15 km. 
Motorway access: M7. Distance from the town: 25 km.
rail accessibility: 
Main railway line reaching the town: Gyékényes – Budapest 
(Zagreb – Budapest)
Local government:
Name: Local Government of Csurgó Town
Address: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
Website: www.csurgo.hu; Telephone: +36 82 471 388
Information on investment opportunities provided by: 
Name: Tóth Sándor office manager (Investment and 
Technical Office)
Address: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
Telephone: +36 82 471 388
E-mail address: t.sanyi@csurgo.hu
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További információ: 3. www.igal.hu 

Kapcsolattartó: 4. 
 Név: Obbás Gyula polgármester
 Cím: 7275 Igal, Szent István u. 107.
 Telefon: +36 20 980 5561
 E-mail cím: polgarmester@igal.hu 

IParI. 

Ipari park: nincs 1. 
Önkormányzat tulajdonában lévő, ipari tevékenység   2. 

 folytatására alkalmas terület: nincs

TurIZMuSII. 

A településen meglévő turisztikai vonzerő: gyógyfürdő,  1. 
 Szent Márton útvonal állomása a műemlék római  
 katolikus templomban

Az önkormányzat által ajánlott és kívánt turisztikai  2. 
 fejlesztési irányok: a gyógyfürdő közvetlen közelében,  
 kb. 1,5 ha területen gyógy-wellness szálló építése 

InDuSTrIjaI. 

Industrijski park: nema1. 

Zemljište u vlasništvu samouprave koje može biti  2. 
 namijenjeno za industrijsku djelatnost: nema

TurIZaMII.   

Postojeće turističke atrakcije naselja: termalno kupalište,  1. 
 postaja križnog puta Sv. Martin u župnoj crkvi  

Pravci preporučenog i željenog razvoja turizma: na  2. 
 površini cca. 1,5 ha izgradnja lječilišnog-wellness hotela  
 u neposrednoj blizini termalnog kupališta  

Daljnje informacije: 3. www.igal.hu 

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

MoGućnoSTI uLaGanja

Területe: 36 km²
Lakosság száma: 1 270 fő (Népszámlálás 2011.)

Közúti megközelíthetőség:
A települést érintő vagy átszelő főközlekedési utak:
a legközelebbi főút a 67. sz. út. Távolsága a településtől: 12 km.
Autópálya elérhetőség: M7. Távolsága a településtől: 40 km.

vasúti megközelíthetőség: 
Vasúti fővonal: -

Önkormányzat:
Név: Igal Város Önkormányzata
Cím: 7275 Igal, Szent István u. 107.
Honlap: www.igal.hu
Telefon: +36 82 573 029

Befektetési lehetőségekről információt ad: 
Név: Obbás Gyula polgármester
Cím: 7275 Igal, Szent István u. 107.
Telefon: +36 20 980 5561
E-mail cím: polgarmester@igal.hu 

Površina: 36 km²
Broj stanovnika: 1 270 stanovnika (Popis stanovništva 2011.)
Cestovna povezanost:
Važnije ceste koje dotiču ili prolaze kroz naselje:
magistralna cesta br. 67. Udaljenost naselja: 12 km.
Spoj na autocestu: M7. Udaljenost naselja: 40 km.
Željeznička povezanost: 
Željeznička pruga koja dotiče naselje: nema

Samouprava:
Ime: Gradska samouprava grada Igal
Adresa: 7275 Igal, Szent István u. 107.
Web stranice: www.igal.hu
Telefon: +36 82 573 029

Informacije o mogućnostima ulaganja: 
Ime: Obbás Gyula gradonačelnik
Adresa: 7275 Igal, Szent István u. 107.
Telefon: +36 20 980 5561
E-mail adresa: polgarmester@igal.hu 

IGaL
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Kontakt osoba:4. 
 Ime: Obbás Gyula gradonačelnik
 Adresa: 7275 Igal, Szent István u. 107.
 Telefon: +36 20 980 5561
 E-mail adresa: polgarmester@igal.hu 

 
Tourist development directions recommended and 2. 

 desired by the local government: health- 
 wellness hotel construction on approximately 1.5  
 hectares in the immediate vicinity of the spa.  

For more information: 3. www.igal.hu 

Contact person: 4. 
 Name: Obbás Gyula mayor
 Address: 7275 Igal, Szent István u. 107.
 Telephone: +36 20 980 5561
 E-mail address: polgarmester@igal.hu

InDuSTryI. 

Industrial park: none 1. 

Land for industrial activities, owned by the local    2. 
 government none

TourISMII. 

The existing tourism attractions in the settlement: spa,   1. 
 St. Martin route stop in the historic Roman Catholic Church.  
 

InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size: 36 km²
Population: 1.270 head (Population census in 2011.)

road accessibility:
Main roads reaching or running across the town:
Nr. 67 is the nearest main road.  Distance from the town: 12 km.  
Motorway access: M7. Distance from the town: 40 km.

rail accessibility: 
Main railway line:-

Local Government:
Name: Local Government of Igal Town
Address: 7275 Igal, Szent István u. 107.
Website: www.igal.hu
Telephone: +36 82 573 029

Information on investment opportunities provided by: 
Name: Obbás Gyula mayor
Address: 7275 Igal, Szent István u. 107.
Telephone: +36 20 980 5561
E-mail address: polgarmester@igal.hu
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2. Önkormányzat tulajdonában lévő, ipari tevékenység  
 folytatására alkalmas terület: nincs 

 Kapcsolattartó: 
 Név: Zsombok Lajos polgármester 
 Cím: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi Miklós u. 2. 
 Telefonszám: +36 85 330 873
 E-mail cím: lengyeltoti@somogy.hu 
  
TurIZMuSII. 

A településen meglévő turisztikai vonzerő:  Balaton közel- 1. 
 sége, XII. századi Szent Jakab Templom és az ide vezető  
 keresztút, Zichy-park, Mohácsi hegyi pincesor, kirándu- 
 lásra, túrázásra alkalmas 256 hektáros erdő, Kék-Tó Üdü- 
 lőfalu

Az önkormányzat által ajánlott és kívánt turisztikai fejlesztési 2. 
 irányok: szálloda, camping üzemeltetés, kiránduló-útvonal 
 építése

Kapcsolattartó: 3. 
 Név: Zsombok Lajos polgármester 
 Cím: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi Miklós u. 2. 
 Telefonszám: +36 85 330 873
 E-mail cím: lengyeltoti@somogy.hu 

IParI. 

Ipari park: van 1. 
 

Az ipari park tulajdonosa: magántulajdon1.1. 
Az ipari parkban már működő iparágak: élelmi- 1.2. 

  szeripar
Fejlesztési lehetőségek az ipari parkban: 1.3. 

  - ingatlan bérlése 
1.4. Az ipari park üzemeltetője: 
  Név: Balaton-Meat Kft.
  Cím: 8693 Lengyeltóti – Pusztaszentgyörgy -  
  külterület 0135/1. hrsz.
  Kapcsolat: -

InDuSTrIjaI. 

1. Industrijski park: ima 
     

1.1. Vlasnik industrijskog parka: privatno vlasništvo
1.2. Industrijske djelatnosti koje su zastupljene u poduzet- 
  ničkoj zoni: prehrambena industrija
1.3. Mogućnosti razvoja u poduzetničkoj zoni:
  - zakup nekretnine 
1.4. Operater poduzetničke zone:
  Ime: Balaton-Meat d.o.o.
  Adresa: 8693 Lengyeltóti – Pusztaszentgyörgy -   
  periferija, 0135/1. z.k. čestica)
  Kontakt: -

2. Zemljište u vlasništvu samouprave koje može biti  
 namijenjeno za industrijsku djelatnost: nema 
 

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

MoGućnoSTI uLaGanja

Területe: 39,57 km²
Lakosság száma: 3 227 fő (Népszámlálás 2011.)

Közúti megközelíthetőség:
A települést érintő vagy átszelő főközlekedési utak:
a legközelebbi főút a 7. sz. út. Távolsága a településtől: 12 km.
Autópálya elérhetőség: M7. Távolsága a településtől: 10 km.

vasúti megközelíthetőség: 
Települést érintő vasúti mellékvonal: Szombathely – 
Kaposvár, Pécs – Celldömölk 

Önkormányzat:
Név: Lengyeltóti Város Önkormányzata
Cím: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi Miklós u. 2. 
Honlap: www.lengyeltoti.hu; 
Telefon: +36 85 530 016 

Befektetési lehetőségekről információt ad: 
Név: Zsombok Lajos polgármester 
Cím: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi Miklós u. 2. 
Telefonszám: +36 85 330 873
E-mail cím: lengyeltoti@somogy.hu 

Površina: 39,57 km²
Broj stanovnika: 3 227 stanovnika (Popis pučanstva 2011.)
Cestovna povezanost:
Važnije ceste koje dotiču ili prolaze kroz naselje: magistralna 
cesta 7. Udaljenost naselja: 12 km
Spoj na autocestu: M7. Udaljenost naselja: 10 km.
Željeznička povezanost: 
Magistralna sporedna pruga: Szombathely – Kaposvár, Pécs 
- Celldömölk
Samouprava:
Ime: Gradska samouprava grada Lengyeltóti 
Adresa: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi Miklós u. 2. 
Web stranice: www.lengyeltoti.hu 
Telefon: +36 85 530 016 

Informacije o mogućnostima ulaganja: 
Ime: Zsombok Lajos gradonačelnik
Adresa: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi Miklós u. 2. 
Telefon: +36 85 330 873
E-mail adresa: lengyeltoti@somogy.hu 

LEnGyELTóTI
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 Kontakt osoba:
 Ime: Zsombok Lajos gradonačelnik
 Adresa: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi Miklós u. 2. 
 Telefon: +36 85 330 873
 E-mail adresa: lengyeltoti@somogy.hu 

  
TurIZaMII.    

1. Postojeće turističke atrakcije naselja: blizina Balatona,  
 crkva sv. Jakova iz 12. st. i prilazni križni put, Park Zichy,  
 vinski podrumi na brdu Mohácsi, šuma od  256 ha  
 pogodna za izlete, turističko naselje „Kék-Tó” 
 (Plavo - Jezero)   
 
2. Pravci preporučenog i željenog razvoja turizma:  
 upravljanje hotelom, kampom, izgradnja turističke  
 staze    
 
3. Kontakt osoba: 
 Ime: Zsombok Lajos gradonačelnik 
 Adresa: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi Miklós u. 2.  
 Telefon: +36 85 330 873 
 E-mail adresa: lengyeltoti@somogy.hu 

2. Land for industrial activities, owned by the local    
 government: none

 Contact person: 
 Name: Zsombok Lajos mayor 
 Address: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi Miklós u. 2. 
 Telephone: +36 85 330 873
 E-mail address: lengyeltoti@somogy.hu

TourISMII. 

The existing tourism attractions in the settlement:  1. 
 proximity to Lake Balaton, St. James Church from the  
 12th century and the leading cross-road, Zichy-park,  
 vine cellars at Mohács Mountain, 256 acres of forest 
 for hiking and excursion, Blue Lake Holiday Village 

Tourist development directions recommended and  2. 
 desired by the local government: operation of hotel and  
 camping, construction of hiking path. 

Contact person: 3. 
 Name: Zsombok Lajos mayor 
 Address: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi Miklós u. 2. 
 Telephone: +36 85 330 873
 E-mail address: lengyeltoti@somogy.hu

InDuSTryI. 

Industrial park: yes 1. 

The proprietor of the industrial park: private ownershipI.1. 
The already operating industries in the industrial park:  I.2. 

  food industry
 Development opportunities in the industrial park:  I.3. 

  - rentals of property 
1.4. The operator of the industrial park: 
  Name: Balaton-Meat Ltd.
  Address: 8693 Lengyeltóti – Pusztaszentgyörgy –  
  periphery, 0135/1. parcel number
  Contact: -

InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size: 39,57 km²
Population: 3227 head (Population census in 2011.)
road accessibility:
Main roads reaching or running across the town: Nr. 7 is the 
nearest main road. Distance from the town: 12 km.
Motorway access: M7. Distance from the town: 10 km.

rail accessibility: 
Side railway line reaching the town: yes
Local Government:
Name: Joint Local Government Bureau of Lengyeltóti 
Address: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi Miklós u. 2. 
Website: www.lengyeltoti.hu
Telephone: +36 85 530 016 

Information on investment opportunities provided by: 
Name: Zsombok Lajos mayor 
Address: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi Miklós u. 2. 
Telephone: +36 85 330 873
E-mail address: lengyeltoti@somogy.hu
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2.3. További információ: www.nagyatad.hu
2.4. Kapcsolattartó: 
  Név: Svégel Gábor irodavezető (Polgármesteri Hivatal,  
  Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda)
  Cím: 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.
  Telefon: +36 82 504 507; +36 30 916 0228
  E-mail cím: svegel@nagyatad.hu

TurIZMuSII. 

A településen meglévő turisztikai vonzerő: gyógyfürdő,  1. 
 szoborpark, kemping

Az önkormányzat által ajánlott és kívánt turisztikai fejlesz- 2. 
 tési irányok: kiránduló útvonal, szállodaépítés, turisztikai  
 központ kialakítása, strand- és gyógyfürdő fejlesztés,  
 haditechnikai park bővítés.

3. Kapcsolattartó: 
 Név: Svégel Gábor irodavezető
 Cím: 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.
 Telefon: +36 82 504 507; +36 30 916 0228
 E-mail cím: svegel@nagyatad.hu

TovÁBBI FEjLESZTÉSI LEHETŐSÉGEKIII. 
 Kereskedelem, vendéglátás

IParI. 

Ipari park: van 1. 
Az ipari park tulajdonosa: önkormányzati és magán- 1.1. 

  tulajdon
Az ipari parkban már működő iparágak: fafeldolgozás,  1.2. 

  építőipar, bútorgyártás, csomagolt élelmiszer - nagyke- 
  reskedés, kereskedelem 

Fejlesztési lehetőségek az ipari parkban: 1.3. 
  - ingatlan vásárlása 
1.4. Az ipari park üzemeltetője: nincs üzemeltető

 2. Önkormányzat tulajdonában lévő, ipari tevékenység foly- 
 tatására alkalmas terület: van

2.1. A területen kínált lehetőségek: zöld mezős és barna  
  mezős beruházás
2.2. Az ipari területre várt iparágak: élelmiszeripar, keres- 
  kedelem, gépipar.

InDuSTrIjaI. 

1. Industrijski park: ima
1.1. Vlasnik industrijskog parka: u vlasništvu samouprave i  
  privatnika

Industrijske djelatnosti koje su zastupljene u  I.2. 
  poduzetničkoj zoni: obrada drva, građevinska industrija,  
  proizvodnja namještaja, veleprodaja pakiranih  
  namirnica, trgovina     

Mogućnosti razvoja u poduzetničkoj zoni:I.3. 
  - kupnja nekretnine 
1.4. Operater poduzetničke zone: nema operatora

2. Zemljište u vlasništvu samouprave koje može biti nami- 
 jenjeno za industrijsku djelatnost: ima

 2.1. Mogućnosti korištenja zemljišta: GF i BF ulaganja
 2.2. Industrijske djelatnosti koje su predviđene u   
  industrijskoj  

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

MoGućnoSTI uLaGanja

Területe: 70,6 km²
Lakosság száma: 11 203 fő (2012.12.31-i adat)
Közúti megközelíthetőség:
A települést érintő vagy átszelő főközlekedési út: 68. sz. út
Autópálya elérhetőség: M7. Távolsága a településtől: 40 km.
vasúti megközelíthetőség: 
Települést érintő vasúti mellékvonal: Nagyatád – 
Somogyszob

Önkormányzat:
Név: Nagyatád Város Önkormányzata
Cím: 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9. 
Honlap: www.nagyatad.hu ; Telefon: +36 82 504 500

Befektetési lehetőségekről információt ad: 
Név: Svégel Gábor irodavezető (Polgármesteri Hivatal, 
Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda)
Cím: 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9. 
Telefon: +36 82 504 507; +36 30 916 0228
E-mail cím: svegel@nagyatad.hu 

Površina: 70,6 km²
Broj stanovnika: 11 203 (podatak od 31. 12. 2012.)
Cestovna povezanost:
Važnije ceste koje dotiču ili prolaze kroz naselje: br. 68.  
Spoj na autocestu: M7. Udaljenost naselja: 40 km.
Željeznička povezanost: 
Magistralna sporedna pruga: Nagyatád – Somogyszob

Samouprava:
Ime: Nagyatád Város Önkormányzata
Adresa: 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9. 
Web stranica: www.nagyatad.hu 
Telefon: +36 82 504 500

Informacije o mogućnostima ulaganja: 
Ime: Svégel Gábor voditelj ureda (Ured gradonačelnika, 
Gradski ured za tehničke poslove i upravljanje imovinom )
Adresa: 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9. 
Telefon: +36 82 504 507; +36 30 916 0228
E-mail adresa: svegel@nagyatad.hu 

naGyaTÁD
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  zoni: prehrambena industrija, trgovina, strojna  
  industrija    
2.3. Daljnje informacije: www.nagyatad.hu
2.4. Kontakt osoba:
  Ime: Svégel Gábor voditelj ureda (Ured gradonačelnika,  
  Gradski ured za tehničke poslove i upravljanje imovinom )
  Adresa: 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9. 
  Telefon: +36 82 504 507; +36 30 916 0228
  E-mail adresa: svegel@nagyatad.hu 

TurIZaMII. 

Postojeće turističke atrakcije naselja: termalno kupalište,  1. 
 park kipova, kampiralište   

Pravci preporučenog i željenog razvoja turizma:   2. 
 izletnička ruta, izgradnja hotela, turističkog centra,  
 razvoj bazena za plivanje i termalnih kupališta, proširenje  
 vojnotehničkog parka.

Kontakt osoba:3. 
 Ime: Svégel Gábor voditelj ureda    

 Adresa: 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9. 
 Telefon: +36 82 504 507; +36 30 916 0228
 E-mail adresa: svegel@nagyatad.hu

 
DaLjnjE MoGućnoSTI Za raZvoj III. 

 Trgovina, ugostiteljstvo

2.2. Industries awaited for industrial land: food industry,  
  commerce and engineering industry.
2.3. For more information: www.nagyatad.hu
2.4. Contact person: 
  Name: Svégel Gábor office manager (Mayor’s Office, 
  Technical and Property Management Office)
  Address: 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.
  Telephone: +36 82 504 507; +36 30 916 0228
  E-mail address: svegel@nagyatad.hu

TourISMII. 

The existing tourism attractions in the settlement: spa,  1. 
 Sculpture Park, camping. 

Tourist development directions recommended and  2. 
 desired by the local government: hiking routes, hotel  
 construction, and development of tourist center, beach  
 and medical bath development, military-technology  
 park expansion.

Contact person: 3. 
 Name: Svégel Gábor office manager
 Address: 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.
 Telephone: +36 82 504 507; +36 30 916 0228
 E-mail address: svegel@nagyatad.hu

FurTHEr DEvELoPMEnT oPPorTunITIESIII. 
 Commerce, catering

InDuSTryI. 

1. Industrial park: yes 
1.1. The proprietor of the industrial park: local government  
  and private property
1.2. The already operating industries in the industrial park:  
  woodworking, building industry, furniture manufactu- 
  ring, wholesale of packaged foods, commerce 
1.3. Development opportunities in the industrial park: 
  - purchase of property 
1.4. The operator of the industrial park: no operator.

 2.  Land for industrial activities, owned by the local    
 government: yes.

2.1. Opportunities offered in the land: green field and   
  brown field investment.

InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size: 70,6 km²
Population: 11 203 head (31.12.2012 data)
road accessibility:
Main roads reaching or running across the town: Nr. 68
Motorway access: M7. Distance from the town: 40 km.

rail accessibility: 
Side railway line reaching the town: Nagyatád – Somogyszob

Local Government:
Name: Local Government of Nagyatád Town
Address: 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.
Website: www.nagyatad.hu; Telephone: +36 82 504 500

Information on investment opportunities provided by: 
Name: Svégel Gábor office manager (Mayor’s Office, 
Technical and Property Management Office)
Address: 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.
Telephone: +36 82 504 507; +36 30 916 0228
E-mail address: svegel@nagyatad.hu
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TurIZMuSII. 

A településen meglévő turisztikai vonzerő: Boronka- 1. 
 melléki Tájvédelmi Körzet, a város Európai Gólyás Település, 
 tagja az EURONATUR Európai Gólyás Települések  
 Hálózatának (ESVN). 

Az önkormányzat által ajánlott és kívánt turisztikai fejlesztési 2. 
 irányok: csődbe ment termálfürdő szálláshellyel, kiránduló- 
 útvonal. 

Kapcsolattartó: 3. 
 Név: Czeferner Józsefné polgármester 
 Cím: 7561 Nagybajom, Fő u. 40.
 Telefon: +36 20 921 3868
 E-mail cím: polgarmester@nagybajom.hu

TovÁBBI FEjLESZTÉSI LEHETŐSÉGEKIII. 

 Emu- és struccfarm, bicikliút és lovasút a Balatontól a  
 Dráváig

IParI. 

Ipari park: nincs1. 

2. Önkormányzat tulajdonában lévő, ipari tevékenység folyta- 
 tására alkalmas terület: van

2.1. A területen kínált lehetőségek: zöld mezős és barna  
  mezős beruházás
2.2. Az ipari területre várt iparágak: élelmiszeripar, faipar 
2.3. Kapcsolattartó: 
  Név: Czeferner Józsefné polgármester 
  Cím: 7561 Nagybajom, Fő u. 40.
  Telefon: +36 20 921 3868
  E-mail cím: polgarmester@nagybajom.hu

InDuSTrIjaI. 

Industrijski park: nema1. 

Zemljište u vlasništvu samouprave koje može biti   2. 
 namijenjeno za industrijsku djelatnost: ima 

 Mogućnosti korištenja zemljišta: GF i BF ulaganja 2.1. 

 Industrijske djelatnosti koje su predviđene u industrijs- 2.2. 
  koj zoni: prehrambena industrija, drvna industrija 
     

 Kontakt osoba:2.3. 
   Ime: Czeferner Józsefné gradonačelnica
   Adresa: 7561 Nagybajom, Fő u. 40.
   Telefon: +36 20 921 3868
   E-mail adresa: polgarmester@nagybajom.hu

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

MoGućnoSTI uLaGanja

Területe: 108 km²

Lakosság száma: 3 358 fő (Népszámlálás 2011.)
 
Közúti megközelíthetőség:
A települést érintő vagy átszelő főközlekedési út: 61. sz. út
Autópálya elérhetőség: M7. Távolsága a településtől: 50 km.

vasúti megközelíthetőség: 
Települést érintő vasúti mellékvonal: Dombóvár – Gyékényes

Önkormányzat:
Név: Nagybajom Város Önkormányzata 
Cím: 7561 Nagybajom, Fő u. 40.
Honlap: www.nagybajom.hu
Telefon: +36 82 556 952

Befektetési lehetőségekről információt ad: 
Név: Czeferner Józsefné polgármester 
Cím: 7561 Nagybajom, Fő u. 40.
Telefon: +36 20 921 3868
E-mail cím: polgarmester@nagybajom.hu

Površina: 108 km²
Broj stanovnika: 3 358 stanovnika (Popis stanovništva 2011.)

Cestovna povezanost:
Važnije ceste koje dotiču ili prolaze kroz naselje: br. 61
Spoj na autocestu: M7. Udaljenost naselja: 50 km.

Željeznička povezanost: 
Magistralna sporedna pruga: Dombóvár – Gyékényes

Samouprava:
Ime: Gradska samouprava grada Nagybajom 
Adresa: 7561 Nagybajom, Fő u. 40.
Web srtanice: www.nagybajom.hu 
Telefon: +36 82 556 952

Informacije o mogućnostima ulaganja: 
Ime: Czeferner Józsefné gradonačelnica
Adresa: 7561 Nagybajom, Fő u. 40.
Telefon: +36 20 921 3868
E-mail adresa: polgarmester@nagybajom.hu

naGyBajoM
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TurIZaM II.  

Postojeće turističke atrakcije naselja: Zaštićeni krajolik uz  1. 
 potok Boronka,  Europsko naselje roda, član Mreže europskih  
 naselja roda EURONATUR (ESVN). 

Pravci preporučenog i željenog razvoja turizma:    2. 
 termalno kupalište sa smještajnim kapacitetom u stečaju,  
 izletnička ruta.    

Kontakt osoba:3. 
 Ime: Czeferner Józsefné gradonačelnica
 Adresa: 7561 Nagybajom, Fő u. 40.
 Telefon: +36 20 921 3868
 E-mail adresa: polgarmester@nagybajom.hu

DaLjnjE MoGuIII. ćnoSTI  Za raZvoj 

Farma nojeva i emua, biciklistička i konjička staza od 
Balatona do Drave 

TourISMII. 

The existing tourism attractions in the settlement:  1. 
 Boronka-side Landscape Protection Area, the town is  
 a European Stork Settlement, member of the EURONATUR  
 European Stork Village Network (ESVN). 

Tourist development directions recommended and  2. 
 desired by the local government: bankrupt spa with  
 accommodation, hiking-path.  

Contact person: 3. 
 Name: Mrs. Czeferner Józsefné mayor 
 Address: 7561 Nagybajom, Fő u. 40.
 Telephone: +36 20 921 3868
 E-mail address: polgarmester@nagybajom.hu

FurTHEr DEvELoPMEnT oPPorTunITIESIII. 

Emu and ostrich farm, cycling and horseback-ride road from 
Lake Balaton to the Drava

InDuSTryI. 

Industrial park: none1. 
Land for industrial activities, owned by the local    2. 

 government: yes.
2.1. Opportunities offered in the land: green field and   
  brown field investments. 
2.2. Industries awaited for industrial land: food industry,  
  woodworking.
2.3. Contact person: 
  Name: Mrs. Czeferner Józsefné mayor 
  Address: 7561 Nagybajom, Fő u. 40.
  Telephone: +36 20 921 3868
  E-mail address: polgarmester@nagybajom.hu

InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size: 108 km²

Population: 3.358 head (Population census in 2011.)

road accessibility:
Main roads reaching or running across the town: Nr. 61.
Motorway access: M7. Distance from the town: 50 km.

rail accessibility: 
Side railway line reaching the town: Dombóvár – Gyékényes

Local Government:
Name: Local Government of Nagybajom Town 
Address: 7561 Nagybajom, Fő u. 40.
Website: www.nagybajom.hu
Telephone: +36 82 556 952

Information on investment opportunities provided by: 
Name: Mrs. Czeferner Józsefné mayor 
Address: 7561 Nagybajom, Fő u. 40.
Telephone: +36 20 921 3868
E-mail address: polgarmester@nagybajom.hu
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Turizmus
A megye turisztikai vonzerői: épített örökségek, természeti vonzerők. Természeti 
vonzerők fő jellemzői: gyógyhatású termálvizek, a Balaton délnyugati része, a Kis-
Balaton, a Mura-folyó, a zalai erdők gazdag vadállománya. 

Oktatás
Jellemző középfokú oktatási szakirányok: gimnázium, egészségügy, elektrotech-
nika, élelmiszeripar, építőipar-épületgépészet, faipar, gépészet, informatika, ide-
genforgalom, kereskedelem, könnyűipar, környezetvédelem, közlekedés, marketing, 
mezőgazdaság, szociális szakmacsoportok, vendéglátás,

Felsőoktatás:

Zalaegerszegen működő intézmények:

- Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar
- Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központ
- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar
 Zalaegerszegi Képzés
- Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Gépészeti és Mechatronikai
 Intézet

Nagykanizsán működő intézmény: Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 

Keszthelyen működő intézmény: Pannon Egyetem Georgikon Kar

Zala megye fő fejlesztési céljai 2020-ig
- Innovatív húzóágazatok (jármű-, gép-, mechatronikai- és elektrotechnikai ipar)  

  fejlődésének és hálózatosodásának elősegítése
- Helyi értékekre, hagyományos helyi iparágakra épülő (fa-, bútor-, építő-,  

  építőanyag-, textil- és élelmiszeripar) versenyképes gazdaság megteremtése
- Összehangolt infrastrukturális fejlesztések, az elérhetőség javítása,
  közlekedésfejlesztés
-  A sármelléki repülőtér működtetése, közúti, vasúti elérhetőségének fejlesztése
- Logisztikai fejlesztések infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek javítása a  

  Nagykanizsa, Letenye határtérségben, illetve Zalaegerszegen
- Egészségipar, egészségturizmussal kiegészült gyógyturizmus fejlesztése,
  a turisztikai szolgáltatások fejlesztése
- A megújuló energia-előállítás fejlesztése, elsősorban a biomassza és a termálvíz  

  felhasználásával 

Források:  www.zala.hu;  www.zalamegye.hu

Felhasznált irodalom: 
 - Zala Megye Területfejlesztési Koncepciója Helyzetelemzés ( Készítette: Vital Pro Kft.  
  2012. november 28. )
 - Zala megye Területfejlesztési koncepciója, Javaslattévő fázis 2013. június 5.    
  (Készítette: Városfejlesztő Zrt. )

Magistralna cesta drugog reda: cesta br. 61.: Dunaföldvár – Dombóvár – Nagykanizsa; 
br. 71.: Lepsény – Fenékpuszta; br. 74.: Nagykanizsa – Zalaegerszeg – Vasvár; br. 75.: 
Keszthely – Bak – Rédics; br. 76.: Balatonszentgyörgy – Zalaegerszeg – Körmend; br. 
86.: Rédics – Szombathely – Mosonmagyaróvár.

Željeznička mreža
Osnovna željezničke mreža koja funkcionira kao dio transeuropske željezničke mreže 
za prijevoz robe: 
- Zalaszentiván – Nagykanizsa
- Boba – Zalaegerszeg – Bajánsenye – (Slovenija)
- Budapest – Székesfehérvár – Nagykanizsa – Murakeresztúr – (Hrvatska)
- Murakeresztúr – Gyékényes

Zračne luke
Međunarodna zračna luka (od državnog značaja, za civilni transport): Sármellék, 
trenutno prima charter letove. (www.hevizairport.com)  

Gospodarstvo  –  karakteristične industrijske grane koje funkcioniraju  
Prehrambena industrija (prerada, konzerviranje mesa, proizvodnja mesnih 
prerađevina), tekstilna i kožna industrija, proizvodnja gume, plastike, industrija 
građevinskog materijala, drvna, papirna i tiskarska industrija, proizvodnja strojeva, 
uređaja, vozila.          

Industrijski parkovi (s naslovom industrijskog parka):
Zalaegerszeg (4 kom.), Keszthely (1), Lenti (1), Letenye (1), Nagykanizsa (1),
Pacsa (1), Sármellék-Zalavár (1), Türje (1), Zalalövő (1).

ZaLa MEGyE - ŽuPanIja ZaLa - ZaLa CounTy   

Županija Zala nalazi se u jugozapadnom dijelu Mađarske. S južne strane graniči sa 
Hrvatskom i Slovenijom. Susjedne mađarske županije su joj: sa sjevera Vas (Željezna 
županija), sa sjeveroistoka Veszprém, a s jugoistoka Somogy (Šomođska županija).      
Površina: 3 784,4 km². 

Broj stanovnika: 282 179 stanovnika. Sastav stanovništva prema dobi: broj stanovnika 
u dobi od 0 do 14 godina: 37.002, između 15 i 62 godine: 184.448. (Središnji državni 
ured za statistiku: Popis pučanstva 2011. godine, Podaci pojedinih regija, Županija 
Zala). 

Broj naselja: 258. Gradovi s ovlastima županije: Zalaegerszeg (središte županije), 
Nagykanizsa. Gradovi: Hévíz, Keszthely, Lenti, Letenye, Pacsa, Zalakaros, Zalalövő. 
Zalaszentgrót. 56% stanovništva živi u gradovima.
    
Promet:
Cestovna mreža 
Autocesta: preko županije prolazi autocesta M7, E71 i povezuje Budimpeštu – Letenye 
– Zagreb. Na mađarsko-hrvatskoj granici autocesta se spaja na hrvatsku autocestu A4. 
Hrvatsko-mađarski granični prijelaz je: Letenye/Goričan.

Brza cesta: preko županije prolazi brza cesta M70, E653 u pravcu Letenye (M7) – 
Tornyiszentmiklós – Maribor. Na slovenskoj granici se spaja na slovensku autocestu A5.   
Mađarsko-slovenski granični prijelaz je: Tornyiszentmiklós/Pince.

Magistralna cesta prvog reda: preko županije prolazi magistralna cesta broj 7.: 
Budimpešta – Székesfehérvár –Letenye.

Zala megye Magyarország délnyugati szélén helyezkedik el. Délről Horvátországgal és 
Szlovéniával határos. Magyarországi szomszédos megyéi: északról Vas megye, észak-
keletről Veszprém megye, délkeletről Somogy megye.

Területe: 3 784,4 km². 
Lakosság száma: 282 179 fő. Korösszetétel: 0-14 éves korúak száma: 37.002 fő, 
15-62 éves korúak száma: 184.448 fő. (KSH: 2011. évi népszámlás, Területi adatok, Zala 
megye). 
Települések száma: 258. Megyei jogú városok: Zalaegerszeg (megyeszékhely), 
Nagykanizsa. Városok: Hévíz, Keszthely, Lenti, Letenye, Pacsa, Zalakaros, Zalalövő. 
Zalaszentgrót. A lakosság 56%-a városban él.
 
Közlekedés:
Közúthálózat
Autópálya: a megyén áthalad az M7, E71 autópálya, Budapest – Letenye – Zágráb 
irányába. A magyar-horvát határon a horvát A4 autópályához csatlakozik. Magyar/
horvát határátkelő: Letenye/Goričan.

Autóút: a megyén áthalad az M70, E653 autóút Letenye (M7) – Tornyiszentmiklós – 
Maribor irányába. A határon a szlovén A5 autópályához csatlakozik. Magyar/szlovén 
határátkelő: Tornyiszentmiklós/Pince.

Első rendű főközlekedési út: a megyén áthalad a 7. sz. út: Budapest – Székesfehérvár 
– Letenye.

Másodrendű főközlekedési utak: 61. sz.: Dunaföldvár – Dombóvár – Nagykanizsa; 71. 
sz.: Lepsény – Fenékpuszta; 74. sz.: Nagykanizsa – Zalaegerszeg – Vasvár; 75. sz.: Kes-
zthely – Bak – Rédics; 76. sz.: Balatonszentgyörgy – Zalaegerszeg – Körmend; 86. sz.: 
Rédics – Szombathely – Mosonmagyaróvár. 
Vasúthálózat
A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati 
vasútvonalak: 
- Zalaszentiván – Nagykanizsa;   Boba – Zalaegerszeg – Bajánsenye – (Szlovénia)
- Budapest – Székesfehérvár – Nagykanizsa – Murakeresztúr – (Horvátország)
- Murakeresztúr – Gyékényes

Repülőterek
Nemzetközi repülőtér (országos jelentőségű polgári repülőtér): Hévíz-Balaton Airport 
(Sármellék), ami jelenleg csak charterjáratokat fogad. (www.hevizairport.com)

Gazdaság - jellemző iparágak
Élelmiszeripar (húsfeldolgozás, hústartósítás, húskészítmények gyártása), textil-és 
bőripar, gumi-, műanyag- és építőanyagipar, fa-, papír és nyomdaipar, gép, gépi be-
rendezés gyártása, járműgyártás.

Ipari parkok (ipari park címet viselők):
Zalaegerszeg (4 db), Keszthely (1 db), Lenti (1 db), Letenye (1 db), Nagykanizsa (1 db), 
Pacsa (1 db), Sármellék-Zalavár (1 db), Türje (1 db), Zalalövő (1 db).
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Turizam
Turističke atrakcije u županiji: gimnazija, izgrađena (spomenička) baština, prirodne 
atrakcije. Glavne karakteristike prirodnih atrakcija: ljekovite termalne vode, jugozapadni 
dio Balatona,  Kis-Balaton (Mali Balaton), rijeka Mura, šume bogate divljači.  

Obrazovanje   
Srednje strukovno obrazovanje: građevinska industrija-građevinski inženjering, 
drvna industrija, informatika, elektrotehnika, strojarstvo, skupina zanimanja koja su 
vezana za socijalni sektor, zdravstvo, laka industrija, zaštita okoliša, promet, trgovina, 
marketing, ugostiteljstvo, turizam, poljoprivreda, prehrambena industrija       

Visoko obrazovanje:
Institucije u Zalaegerszegu:

- Visoka ekonomska škola u Budimpešti – Studij ekonomije
- Zdravstveni obrazovni centar u Zalaegerszegu Fakulteta zdravstvenih  
 znanosti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu
- Fakultet strojarstva u Zalaegerszegu Sveučilišta tehničkih i ekonomskih znanosti  
 u Budimpešti  
- Institut za strojarstvo i mehatroniku Fakulteta za drvnu industriju Sveučilišta  
 Zapadne Mađarske

Ustanove u Nagykanizsi: Kampus Sveučilišta Pannon u Nagykanizsi  

Ustanove u Keszthelyu: Fakultet Georgikon Sveučilišta Pannon

Razvojna strategija Županije Zala do 2020. 
- Promicanje razvoja i umrežavanja inovativnih ključnih sektora (proizvodnja vozila,  
 mehatronika, elektrotehnika)  
- Stvaranje konkurentnog gospodarstva na bazi lokalnih vrijednosti i tradicionalnih  
 industrijskih grana (drvna industrija, proizvodnja namještaja, građevinarstvo,  
 proizvodnja građevinskog materijala, tekstilna i prehrambena industrija)  
- Koordiniran razvoj infrastrukture, poboljšanje dostupnosti, razvoj prometa    
- Upravljanje aerodromom u Sármelléku, razvoj cestovnih i željezničkih dostupnosti  
- Poboljšanje kvalitete infrastrukture i usluga s ciljem razvoja logistike u graničnoj  
 regiji Nagykanizsa-Letenye, odnosno u Zalaegerszegu
- Razvoj zdravstvene industrije, razvoj medicinskog turizma paralelno sa  
 zdravstvenim turizmom, razvoj turističkih usluga  
- Razvoj proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije, prvenstveno iz biomase  
 i termalne vode   

Izvori: www.zala.hu
 www.zalamegye.hu

Korištena literatura: 
- Koncept regionalnog razvoja Županije Zala – Analiza stanja. (Izradio: Vital Pro Kft.  
 28. studeni 2012.)

- Koncept regionalnog razvoja Županije Zala – Faza predlaganja 5. lipnja 2013.  
 (Izradio: Városfejlesztő Zrt.(D.o.o. za razvoj grada)

Tourism
The major tourist attractions of the county are: built heritage, natural attractions. The 
main features of the natural attractions are: healing thermal waters, the south-west 
part of the Lake Balaton, the Small-Balaton (Kis-Balaton), the River Mura and the 
game stock in the forests of Zala.

Education
Typical secondary education specializations: high school, health, electrical 
engineering, food industry, construction-building technology, wood industry, 
mechanical engineering, information technology, tourism, commerce, light industry, 
environmental protection, transportation, marketing, agriculture, social groups of 
professions , hospitality-catering.

Higher Education:
Institutions in Zalaegerszeg:

- Budapest Economic College, Faculty of Management 
-  University of Pécs, Faculty of Health Sciences, Zalaegerszeg Training Center
- Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Mechanical  
 Engineering, Zalaegerszeg Training
-  University of West Hungary, Faculty of Wood Engineering, Institute of Mechanical  
 and Mechatronics

Institutions in Nagykanizsa: Pannon University, Nagykanizsa Campus
Institutions in Keszthely: Pannon University, Faculty of Georgicon

The main development goals of Zala County by 2020
- Promoting the development and networking of innovative key sectors (vehicles,  
 machinery, mechatronics and electrical engineering ) 
- Creating a competitive economy based on local values and traditional local  
 industries (wood, furniture , construction, building materials, textile and food  
 industries) 
- Coordinated infrastructure developments, improvement of accessibility, transport  
 development
- The operation of the Airport at Sármellék, its road and rail accessibility  
 development
- The improvement of infrastructural and service conditions of logistic   
 developments at the Nagykanizsa, Letenye border regions and  in Zalaegerszeg.
- The development of health industry, medical tourism expanded with health  
 tourism, the development of tourism services
- The development of renewable energy production, with the primarily use of  
 biomass and thermal water

Sources: www.zala.hu; www.zalamegye.hu

References:
- The Regional Development Concept and the Situation Analysis Of Zala County  
 (By Vital Pro Ltd. 28th November 2012)
- The Regional Development  Concept of Zala County - Proposing Phase at 5th June  
 2013 (By Városfejlesztő  Corporation)

Zala County is situated on the edges of south-western Hungary. The country borders 
with Croatia and Slovenia. Its neighboring counties in Hungary are: from north Vas 
County, from north-east Veszprém County and from south-east Somogy County .

Size: 3 784,4 km²

Population: 282.179 head. Age composition: Number of 0-14 years old: 37.002 
persons, number of 15-62 years old: 184.448 people. (CSO: Population census in 2011, 
Geographical data, Zala County).

Number of settlements: 258. County towns: Zalaegerszeg (county seat), 
Nagykanizsa. Other towns: Hévíz, Keszthely, Lenti, Letenye, Pacsa, Zalakaros, Zalalövő 
and Zalaszentgrót. The 56% of the population lives in urban areas. 

Transport
Road network
Motorway: the M7, E71 motorways pass through the county in the line of Budapest 
- Letenye - towards Zagreb and it joins to the A4 Croatian motorway on the Hungarian-
Croatian border.  Hungarian/Croatian border at: Letenye /Goričan.

Highway: M70, E653 highways lead through the county in the line of the Letenye (M7) 
- Tornyiszentmiklós - Maribor. It connects to the A5 motorway at the Slovenian border. 
Hungarian/Slovenian border at: Tornyiszentmiklós/Pince.

Prime main road: Nr. 7 goes through the county to Budapest - Székesfehérvár - 
Letenye.

Secondary main roads: Nr. 61: Dunaföldvár – Dombóvár – Nagykanizsa; Nr.  71: Lepsény 
– Fenékpuszta; Nr. 74: Nagykanizsa – Zalaegerszeg – Vasvár; Nr. 75: Keszthely – Bak 
– Rédics;  Nr. 76: Balatonszentgyörgy – Zalaegerszeg – Körmend; Nr. 86: Rédics – 
Szombathely – Mosonmagyaróvár.

Rail network
National trunk railway lines operating as parts of the Trans-European rail freight 
network:
- Zalaszentiván – Nagykanizsa; – Boba – Zalaegerszeg – Bajánsenye – (Slovenia)
- Budapest – Székesfehérvár – Nagykanizsa – Murakeresztúr – (Croatia)
- Murakeresztúr – Gyékényes

Airports
Transnational airport (civilian airport with national importance): Hévíz-Balaton Airport 
Budapest (Sármellék ), which currently receives only charter flights.
(www.hevizairport.com)

Economy - Typical industries
Food industry (meat processing , meat preservation , meat products), textiles and 
leather industry, rubber, plastics and building materials, wood-paper and printing 
industry, manufacturing of machinery, transport equipment.

Industrial park (entitled as industrial park )
Zalaegerszeg (4  pcs), Keszthely (1 pc), Lenti (1), Letenye (1 pc), Nagykanizsa (1 pc), 
Pacsa (1 pc),  Sármellék-Zalavár (1 pc), Türje (1 pc), Zalalövő (1 pc).



2. Önkormányzat tulajdonában lévő, ipari tevékenység   
 folytatására alkalmas terület: van

2.1. A területen kínált lehetőségek: zöld mezős és barna  
  mezős beruházás
2.2. Az ipari területre várt iparágak: élelmiszeripar,  járműipar, 
  faipar, építőipar, gépipar
2.3. További információ: www.zvf.hu 
2.4. Kapcsolattartó: 
  Név: Matics Attila gazdasági tanácsadó
  Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.
   (Polgármesteri Hivatal)
  Telefon: +36 92 502 100
  E-mail: maticsattila@ph.zalaegerszeg.hu 

TurIZMuSII. 

A településen meglévő turisztikai vonzerő: aquacity, 1. 
 termálfürdő, látogatható kastély, skanzen, kerékpárutak, 
  Egerszeg Fesztivál, Belvárosi Szüret (Bor- és Gasztrofesztivál), 
 Kvártélyház Nyári Fesztivál

Az önkormányzat által ajánlott és kívánt turisztikai fejlesztési 2. 
 irányok: szállodaépítés, kiránduló-útvonal építése

Kapcsolattartó: 3. 
 Név: Bogár Beáta, nemzetközi és idegenforgalmi szakreferens
 Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.
  (Polgármesteri Hivatal)
 Telefon: +36 92 502 100
 E-mail: beata.bogar@ph.zalaegerszeg.hu 

IParI. 

Ipari park: van 1. 
Az ipari park tulajdonosa: önkormányzat1.1. 
Az ipari parkban már működő iparágak: gépipar,   1.2. 

  könnyűipar, elektronikai ipar
Fejlesztési lehetőségek az ipari parkban: 1.3. 

  - ingatlan vásárlása 
  - ingatlan bérlése 
  - inkubátorház 
1.4. Az ipari park üzemeltetője: 
  Név: Városfejlesztő Zrt. 
  Cím: 8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4.
  Honlap: www.zvf.hu 
  Telefon: +36 92 510 175
  E-mail: info@zvf.hu

InDuSTrIja I. 
 
1. Industrijski park: ima 
 1.1. Vlasnik industrijskog parka: samouprava 
 1.2. Industrijske djelatnosti koje su zastupljene u poduzet- 
  ničkoj zoni: strojna industrija, tekstilna, elektronička  
  industrija    
 1.3. Mogućnosti razvoja u poduzetničkoj zoni: 
  - kupnja nekretnine    
  - zakup nekretnine     
  - poduzetnički inkubator 
 1.4. Operater poduzetničke zone: 
  Ime: Zatvoreno dioničko društvo za razvoj grada (Város- 
  fejlesztő Zrt.) 
  Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4. 
  Web stranica: www.zvf.hu  
  Telefon: +36 92 510 175 
  E-mail adresa: info@zvf.hu 

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

MoGućnoSTI uLaGanja

Területe: 99,98 km²
Lakosság száma: 60 935 fő  (Népszámlálás 2011.) 

Közúti megközelíthetőség:
A települést érintő vagy átszelő főközlekedési utak: 76; 74 sz. út
Autópálya elérhetőség: M7. Távolsága a településtől: 50 km.

vasúti megközelíthetőség: 
Települést érintő vasúti fővonal: Budapest / Ljubjana / Trieszt 
/ Rijeka

Önkormányzat:
Név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.
Honlap: www.zalaegerszeg.hu ; Telefon: +36 92 502 100

Befektetési lehetőségekről információt ad: 
Név: Matics Attila gazdasági tanácsadó 
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. 
(Polgármesteri Hivatal)
Telefon: +36 92 502 100
E-mail: maticsattila@ph.zalaegerszeg.hu 

Površina: 99,98 km²
Broj stanovnika: 60 935 stanovnika (Popis stanovništva 2011.)
Cestovna povezanost:
Važnije ceste koje dotiču ili prolaze kroz naselje: br. 76; 74
Spoj na autocestu: M7. Udaljenost naselja: 50 km.
Željeznička povezanost:  
Magistralna glavna pruga: Budapest/Ljubljana/Trst/Rijeka
Samouprava:
Ime: Gradska samouprava grada županijskog ranga 
Zalaegerszeg 
Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.
Web stranica: www.zalaegerszeg.hu 
Telefon: +36 92 502 100

Informacije o mogućnostima ulaganja:
Ime: Matics Attila ekonomski savjetnik 
Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. (Ured 
gradonačelnika)
Telefon: +36 92 502 100
E-mail adresa: maticsattila@ph.zalaegerszeg.hu 

ZaLaEGErSZEG
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2 Zemljište u vlasništvu samouprave koje može biti namijen- 
 jeno za industrijsku djelatnost: ima

2.1.  Mogućnosti korištenja zemljišta: GF i BF ulaganja
2.2. Industrijske djelatnosti koje su predviđene u industrijskoj  
  zoni: prehrambena industrija, industrija vozila, drvna,  
  građevinska, strojna industrija   
2.3. Daljnje informacije: www.zvf.hu 
2.4.  Kontakt osoba:
  Ime: Matics Attila ekonomski savjetnik 
  Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.   
  (Ured gradonačelnika)
  Telefon: +36 92 502 100
  E-mail adresa: maticsattila@ph.zalaegerszeg.hu

TurIZaM  II. 

1. Postojeće turističke atrakcije naselja: aquacity; termalno  
 kupalište, dvorac (koji se može posjećivati), etno selo, 
 biciklističke staze, Egerseg Festival, Festival u centru grada 
 (Festival vina i gastronomije),  Ljetni Festival „Kvartir”    
2. Pravci preporučenog i željenog razvoja turizma:  

 izgradnja hotela, izgradnja turističko-izletničke staze   
3. Kontakt osoba:
 Ime: Bogár Beáta, stručna referentica za turizam i  
 međunarodnu suradnju  
 Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.   
 (Ured gradonačelnika)
 Telefon: +36 92 502 100
 E-mail adresa: beata.bogar@ph.zalaegerszeg.hu 

1.4. The operator of the industrial park: 
  Name: Town Development Ltd. 
  Address: 8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4.
  Website: www.zvf.hu 
  Contact: telephone: +36 92 510 175
  E-mail address: info@zvf.hu 
 

2.  Land for industrial activities, owned by the local    
 government: yes.

2.1. Opportunities offered in the land: green field and   
  brown field investment
2.2.  Industries awaited for industrial land: food industry,  
  vehcle industry, wood industry, building industry and  
  machinery industry. 
2.3. For further information: www.zvf.hu 
2.4. Contact person: 
  Name: Matics Attila economic adviser 
  Address: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.
  (Mayor’s Office)
  Telephone: +36 92 502 100
  E-mail address: maticsattila@ph.zalaegerszeg.hu 

TourISM  II. 
 
1. The existing tourism attractions in the settlement: 
 aqua city; thermal spa; castle that can be visited, skanzen,  
 bike routes, Egerszeg Festival, Downtown Harvest (Wine-  
 and Gastrofestival), Quarter House Summer Festival. 
2. Tourist development directions recommended and desird  
 by the local government: hotel construction, building of  
 hiking paths.   
3. Contact person:   
 Mrs. Bogár Beáta, international and tourism referent 
 Address: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.  
 (Mayor’s Office)  
 Telephone: +36 92 502 100  
 E-mail address: beata.bogar@ph.zalaegerszeg.hu 

InDuSTryI. 

Industrial park: yes.1. 
The proprietor of the industrial park: local government.1.1. 
The already operating industries in the industrial park:  1.2. 

  machinery industry, light industry, electronic industry.
Development opportunities in the industrial park: 1.3. 

  - purchase of property 
  - rental of property 
  - incubator house. 

InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size: 99,98 km²

Population: 60 935 head (Population census in 2011.)

road accessibility:
Main roads reaching or running across the town: Nr. 76; 74
Motorway access: M7. Distance from the town: 50 km.

rail accessibility: 
Main railway line reaching the town: Budapest/Ljubjana/
Trieste/Rijeka

Local Government:
Name: Zalaegerszeg Town with country rights 
Address: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.
Website: www.zalaegerszeg.hu 
Telephone: +36 92 502 100

Information on investment opportunities provided by: 
Name: Matics Attila economic adviser 
Address: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. (Mayor’s 
Office)
Telephone: +36 92 502 100
E-mail address: maticsattila@ph.zalaegerszeg.hu 
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  2.1. A területen kínált lehetőségek: zöld mezős és barna  
  mezős beruházás

2.2. Az ipari területre várt iparágak: amelyek illeszkednek a  
  már meglévő iparágakhoz; bármely más iparág: pl.  
  megújuló energia ipar, környezetipar.
2.3. További információ: www.nkvg.hu, www.nagykanizsa.hu
2.4. Kapcsolattartó: Kámán László, vezérigazgató
  Cím: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
  Telefon: +36 93 311 241
  E-mail: iki@intezmeny.nagykanizsa.hu

TurIZMuS II. 

A településen meglévő turisztikai vonzerő: országosan 1. 
 és nemzetközileg is jelentős kulturális és gasztronómiai  
 rendezvények: pl. Nemzetközi Jazz Fesztivál, Sárkányhajó 
  Bajnokság, Bor- és Dödölle Fesztivál, Országos Fánkfesz- 
 tivál, Kerekrépa Fesztivál. Rekreáció és sport: Csónakázó- 
 tó (horgászok, túrázók és vízi sportok), uszoda és strand.

Az önkormányzat által ajánlott és kívánt turisztikai  2. 
 fejlesztési irányok: konferencia és üzleti turizmus,  
 wellness turizmus, szálláshely-fejlesztések, a Csónakázó- 
 tó és környezete aktív- és vízi sport fejlesztése

További információ: 3. 
 www.nagykanizsa.hu, www.tourinform.nagykanizsa.hu

Kapcsolattartó: Janzsóné Strobl Krisztina 4. 
 kabinetvezető, Polgármesteri Kabinet
 Cím: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala
 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 
 Telefon: +36 20 849-2308
 E-mail cím: janzsone.krisztina@nagykanizsa.hu

TovÁBBI FEjLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK III. 

 Logisztika: kedvező földrajzi adottságai miatt Nagykanizsa  
 jelentős közlekedési és logisztikai központ, amelynek  
 fejlődését újabb infrastrukturális fejlesztésekkel támogatja 
 a város. 
 További információ:  www.nagykanizsa.hu;
     www.nkvg.hu;
     www.inkubatornk.hu

IPar I. 

Ipari park: van1. 
Az ipari park tulajdonosa: önkormányzat1.1. 
Az ipari parkban már működő iparágak: bútoripar, épí-  1.2. 

  tőipar, építőanyag-ipar, faipar, fémipar, gépipar,  
  nyomdaipar, ruhaipar, textilipar, vízkezelés

Fejlesztési lehetőségek az ipari parkban: 1.3. 
  - ingatlan vásárlása 
  - ingatlan bérlése 
  - inkubátorház 
1.4. Az ipari park üzemeltetője:
  Név: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
  Szolgáltató Zrt.
  Cím: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
  Honlap: www.nkvg.hu
  Kapcsolat: telefonszám: +36 93 311 241
  E-mail: iki@intezmeny.nagykanizsa.hu 

2. Önkormányzat tulajdonában lévő, ipari tevékenység  
 folytatására alkalmas terület: van 

InDuSTrIja I. 

1. Industrijski park: ima     
1.1. Vlasnik industrijskog parka: samouprava 
1.2. Industrijske djelatnosti koje su zastupljene u poduzet- 
  ničkoj zoni: proizvodnja namještaja, građevinska  
  industrija, drvna, metalna, strojna industrija, industrija  
  odjeće, tekstilna industrija, upravljanje vodama   
1.3.  Mogućnosti razvoja u poduzetničkoj zoni:
  - kupnja nekretnine 
  - zakup nekretnine 
  - poduzetnički inkubator 
1.4. Operater poduzetničke zone: Zatvoreno d.d. za   
  upravljanje imovinom i uslugama
  Adresa: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
  Web stranica: www.nkvg.hu
  Telefon: +36 93 311 241
  E-mail adresa: iki@intezmeny.nagykanizsa.hu 

 2. Zemljište u vlasništvu samouprave koje može biti namijen- 
 jeno za industrijsku djelatnost: ima 

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

MoGućnoSTI uLaGanja

Területe: 148,4 km2

Lakosság száma: 49 026 fő (Népszámlálás 2011.)
Közúti megközelíthetőség:
A települést érintő vagy átszelő főközlekedési utak: 7; 74; 61 sz. út 
Autópálya elérhetőség: M7. Településtől való távolsága: 200 m.
vasúti megközelíthetőség: 
Vasúti fővonal: Budapest – Székesfehérvár – Nagykanizsa – 
Zágráb – Fiume/Trieste; Szombathely – Nagykanizsa
Önkormányzat:
Név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Honlap: www.nagykanizsa.hu; Telefon: +36 20 995 0700
Befektetési lehetőségekről információt ad: 
Név: Kámán László, vezérigazgató 
(Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.)
Telefon: +36 93 311 241
E-mail: iki@intezmeny.nagykanizsa.hu 

Površina: 148,4 km²
Broj stanovnika: 49 026 stanovnika (Popis stanovništva 2011.)
Cestovna povezanost:
Važnije ceste koje dotiču ili prolaze kroz naselje: br. 7; 74; 61
Spoj na autocestu: M7. Udaljenost naselja: 200 m.
Željeznička povezanost: 
Magistralna glavna pruga: Budapest – Székesfehérvár 
– Nagykanizsa – Zágráb – Fiume/Trieste; Szombathely – 
Nagykanizsa
Samouprava:
Ime: Gradska samouprava grada županijskog ranga 
Nagykanizsa
Adresa: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Web stranica: www.nagykanizsa.hu
Telefon: +36 20 995 0700
Informacije o mogućnostima ulaganja: 
Ime: Kámán László, glavni izvršni direktor (Zatvoreno d.d. za 
upravljanje imovinom i uslugama )
Adresa: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
Telefon: +36 93 311 241
E-mail adresa: iki@intezmeny.nagykanizsa.hu

naGyKanIZSa 
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 2.1. Mogućnosti korištenja zemljišta: GF i BF ulaganja
2.2. Industrijske djelatnosti koje su predviđene u industrijs-  
  koj zoni: koje su u suodnosu s postojećim privrednim  
  granama; bilo koje druge: npr. industrija obnovljivih  
  izvora energije, ekološka industrija   
2.3. Daljnje informacije: www.nkvg.hu, www.nagykanizsa.hu
2.4.  Kontakt osoba:
  Ime: Kámán László, glavni izvršni direktor
  Adresa: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
  Telefon: +36 93 311 241
  E-mail adresa: iki@intezmeny.nagykanizsa.hu

TurIZaMII.  
1. Postojeće turističke atrakcije naselja: Kulturne i gastro mani- 
 festacije poznate na državnoj i međunarodnoj razini:  
 Međunarodni jazz festival,  Utrka zmajeva, Festival vina i   
 „dedela”, Državni festival krafni, Festival repe (postrne repe).  
 Rekreacija i sport: jezero za vožnju čamcem (za ribolovce,  
 za turiste izletnike, vodeni sportovi), plivalište i bazen 
 

2. Pravci preporučenog i željenog razvoja turizma: konferen- 
 cijski i poslovni turizam, wellness turizam, razvoj  
 smještajnih kapaciteta
3. Daljnje informacije: www.nagykanizsa.hu,
 www.tourinform.nagykanizsa.hu
4. Kontakt osoba:
 Ime: Janzsóné Strobl Krisztina voditeljica kabineta,   
 Kabinet gradonačelnika
 Adresa: Ured gradonačelnika Nagykanizsa
 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 
 Telefon: +36 20 849 2308
 E-mail adresa: janzsone.krisztina@nagykanizsa.hu 

DaLjnjE MoGućnoSTI Za raZvoj III.  
Logistika: zbog vrlo povoljnog geografskog položaja Nagyka- 
nizsa je značajno prometno i logističko središte čiji razvoj  
gradska uprava želi unaprijediti daljnjim razvojem 
infrastrukture
Daljnje informacije: www.nagykanizsa.hu;
www.nkvg.hu; www.inkubatornk.hu

Land for industrial activities, owned by the local    2. 
 government: yes.  

2.1. Opportunities offered in the land: green field and   
  brown field investment.
2.2. Industries awaited for industrial land: all those fit to the  
  existing industries; and any other industry: e.g.   
  renewable energy industry, environmental industry.  
2.3.  For further information: www.nkvg.hu,
  www.nagykanizsa.hu
2.4. Contact person: Kámán László, chief executive
  Address: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
  Telephone: +36 93 311 241
  E-mail: iki@intezmeny.nagykanizsa.hu  
TourISM II. 

The existing tourism attractions in the settlement:  1. 
 Nationally and internationally important cultural and  
 gastronomic events: International Jazz Festival, Dragon  
 Boat Championships,  Wine and Dödölle Festival,  
 National Doughnut Festival, Round Carrot Festival.  
 Recreation and sport: Lake Csónakázó for fishermen,  
 hikers and water sports; swimming pool and beach.  

Tourist development directions recommended and desired  2. 
 by the local government: conference and business tourism,  
 wellness tourism, accommodation-developments 

For further information: 3. 
 www.nagykanizsa.hu, www.tourinform.nagykanizsa.hu

Contact person: Mrs. Janzsóné Strobl Krisztina cabinet   4. 
 leader, Mayor’s Cabinet  

  Address: Mayor’s Office of Nagykanizsa with county rights  
 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 

  Telephone: +36 20 849 2308
  E-mail address: janzsone.krisztina@nagykanizsa.hu 

FurTHEr DEvELoPMEnT oPPorTunITIES III. 

 Logistics: because of its beneficial conditions Nagykanizsa is  
 a major transport and logistics center and the town is  
 supported by additional infrastructural developments for  
 improvement.   
 For further information: www.nagykanizsa.hu; 
 www.nkvg.hu; www.inkubatornk.hu

InDuSTry I. 

Industrial park: yes 1. 

1.1. The proprietor of the industrial park: local government
1.2. The already operating industries in the industrial park:  
  furniture industry, building industry, building material  
  industry, wood industry, metal industry, mechanical  
  engineering, printing industry, clothing industry, textile  
  industry, water management.   

1.3. Development opportunities in the industrial park: 
  - purchase of property
  - rental of property
  - incubator house 

1.4. The operator of the industrial park:
  Name: Nagykanizsa Asset Management and Service Ltd.
  Address: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
  Website: www.nkvg.hu
  Contact: telephone: +3693 311241
  E-mail: iki@intezmeny.nagykanizsa.hu 
 

InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size: 148,4 km2

Population: 49 026 head (census data in 2011)
road accessibility:
Main roads reaching or running across the town: Nr. 7; 74; 61
Motorway access: M7. Distance from the town: 200 m.
rail accessibility: 
Main railway line: Budapest – Székesfehérvár – Nagykanizsa – 
Zágráb – Fiume/Trieste; Szombathely – Nagykanizsa
Local Government:
Name: Local Government of Nagykanizsa Town with county 
rights
Address: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Webpage: www.nagykanizsa.hu
Telephone: +36 20 995 0700
Information on investment opportunities provided by: 
Name: Kámán László, chief executive (Nagykanizsa Asset 
Management and Service Ltd.)
Telephone: +36 93 311 241
E-mail: iki@intezmeny.nagykanizsa.hu 
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TurIZMuSII. 

A településen meglévő turisztikai vonzerő: gyógyvizű  1. 
 tó és természeti környezete, valamint a hozzá kapcsoló 
  egészségügyi és wellness szolgáltatások, kulturális  
 rendezvények, templomok, római kori romkert. 

Az önkormányzat által ajánlott és kívánt turisztikai 2. 
 fejlesztési irányok: repülőtér fejlesztés (Hévíz - Balaton 
 Airport), szállodaépítés, sportkomplexum, konferencia- 
 központ építése. További információ: www.heviz.hu 
 (invest.heviz.hu) 

Kapcsolattartó:3. 
 Név: Kepli József János alpolgármester
 Cím: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. 
 Telefon: +36 83 500 812 
 E-mail cím: kabinet@hevizph.hu 

IParI. 

Ipari park: nincs1. 

Önkormányzat tulajdonában lévő, ipari tevékenység foly- 2. 
 tatására alkalmas terület: nincs

InDuSTrIjaI. 

1. Industrijski park: nema

2. Zemljište u vlasništvu samouprave koje može biti nami- 
 jenjeno za industrijsku djelatnost: nema

TurIZaM II.  

Postojeće turističke atrakcije naselja: prirodno ljekovito  1. 
 jezero i netaknuti okoliš, te zdravstvene i wellness usluge,  
 kulturne manifestacije, crkve, park ruševina iz rimskog  
 doba.     

Pravci preporučenog i željenog razvoja turizma: razvoj  2. 
 aerodroma (Hévíz-Balaton Airport), izgradnja hotela,  
 sportskog kompleksa, konferencijskog centra  
  

Daljnje informacije: 3. www.heviz.hu (invest.heviz.hu) 
 

Kontakt osoba:4. 
 Ime: Kepli József János zamjenik gradonačelnika
 Adresa: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. 
 Telefon: +36 83 500 812 
 E-mail adresa: kabinet@hevizph.hu 

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

MoGućnoSTI uLaGanja

Területe: 8,31 km²
Lakosság száma: 4 375 fő (Népszámlálás 2011.)
Közúti megközelíthetőség:
A települést érintő vagy átszelő főközlekedési utak:
a legközelebbi főút a 75. sz. út. Távolsága a településtől: 5 km.
Autópálya elérhetőség: M7. Távolsága a településtől: 20 km.
vasúti megközelíthetőség: 
A települést érintő vasút: nincs

Légiközlekedés: 
Hévíz-Balaton Airport (Sármellék) charter járatokat fogad. 
Sármellékről transzferrel legegyszerűbb megközelíteni a várost.
(www.hevizairport.com)
Önkormányzat:
Név: Hévíz Város Önkormányzat
Cím: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. 
Telefon: +36 83 500 812 
E-mail cím: kabinet@hevizph.hu
 
Befektetési lehetőségekről információt ad: 
Név: Kepli József János alpolgármester
Cím: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. 
Telefon: +36 83 500 812 
E-mail cím: kabinet@hevizph.hu 

Površina: 8,31 km²
Broj stanovnika: 4.375 stanovnika (Popis stanovništva 2011.)

Cestovna povezanost:
Važnije ceste koje dotiču ili prolaze kroz naselje:
magistralna cesta br. 75. Udaljenost naselja: 5 km.
Spoj na autocestu: M7. Udaljenost naselja: 20 km.

Željeznička povezanost: 
Željeznička pruga koja dotiče naselje: nema

Zračne luke:
Hévíz-Balaton Airport (Sármellék) prima samo charter 
letove. Iz Sármelléka u Hévíz najlakše se stiže transferom. 
(www.hevizairport.com)
Samouprava:
Ime: Gradska samouprava grada Hévíz
Adresa: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. 
Telefon: +36 83 500 812 
E-mail adresa: kabinet@hevizph.hu

Informacije o mogućnostima ulaganja: 
Ime: Kepli József János zamjenik gradonačelnika
Adresa: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. 
Telefon: +36 83 500 812 
E-mail adresa: kabinet@hevizph.hu 

HÉvÍZ
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InDuSTryI. 

Industrial park: none.1. 
Land for industrial activities, owned by the local    2. 

 government: none. 

TourISMII. 

The existing tourism attractions in the settlement: lake  1. 
 with medicinal water and its natural environment  
 together with the associated health and wellness  
 services, cultural events, churches, Roman ruins.

Tourist development directions recommended and  2. 
 desired by the local government: airport development  
 (Hévíz-Balaton Airport) hotel building, sports complex,  
 conference center building.

For further information: 3. www.heviz.hu (invest.heviz.hu) 

Contact person:4. 
 Name: Kepli József János vice mayor
 Address: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. 
 Telephone: +36 83 500 812
 E-mail address: kabinet@hevizph.hu 

InvESTMEnT oPPorTunITIESSize: 8,31 km²
Population: 4.375 head (Population census in 2011.)

road accessibility:
Main roads reaching or running across the town:
Nr. 75 is the nearest main road.  Distance from the town: 5 km.
Motorway access: M7. Distance from the town: 20 km.

rail accessibility: 
Railway line reaching the town: none.

air transport: 
Hévíz-Balaton Airport (Sármellék) receives charter flights. 
The easiest way to approach the town is the transfer from 
Sármellék. (www.hevizairport.com)
 
Local Government:
Name: Local Government of Hévíz Town
Address: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. 
Telephone: +36 83 500 812 
E-mail address: kabinet@hevizph.hu
 
Information on investment opportunities provided by: 
Name: Kepli József János vice mayor
Address: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. 
Telephone: +36 83 500 812
E-mail address: kabinet@hevizph.hu 
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2. Önkormányzat tulajdonában lévő, ipari tevékenység folyta- 
 tására alkalmas terület: van

2.1. A területen kínált lehetőségek: zöld mezős beruházás
2.2. Az ipari területre várt iparágak: könnyűipar, mezőgaz- 
  dasági feldolgozóipar, logisztika, élelmiszeripar 
2.3. További információ:
   http://www.keszthely.hu/befektetoknek
2.4.  Kapcsolattartó: 
  Név: Szigligeti Aladár osztályvezető
  Cím: 8360 Keszthely, Fő tér 1.
  Telefon: +36 83 505 550
  E-mail: vuz@keszthely.hu

TurIZMuSII. 
A településen meglévő turisztikai vonzerő: Balaton, 1. 

 strandok, uszoda, Festetics-kastély, Színház és Konferencia 
 Központ, Festetics Imre Állatpark. Múzeumok: pl. Balatoni 
 Múzeum, Georgikon Majormúzeum és Élménygazdaság,  
 Vadászati Múzeum és Történelmi Modellvasút Kiállítás,  
 Marcipán Múzeum,  Népviseletes Babamúzeum, Surber 
 Zeneautomata és Fonográf Múzeuma, Cadillac Múzeum, 
 Kályhák Háza, Magyar Feltalálók Múzeuma, 

Az önkormányzat által ajánlott és kívánt turisztikai fejlesztési 2. 
 irányok: szállodaépítés, üdülőfalu, gyógyturizmushoz és 
 rekreációhoz kapcsolódó létesítmények, kerékpár-út 
 kialakítása, élményfürdő és egyéb turisztikai attrakciók.

További információ:  3. 
 http://www.keszthely.hu/befektetoknek

Kapcsolattartó: 4. 
 Név: Szigligeti Aladár osztályvezető, 
 Cím: 8360 Keszthely, Fő tér 1.
 Telefon: +36 83 505 550
 E-mail: vuz@keszthely.hu

TovÁBBI FEjLESZTÉSI LEHETŐSÉGEKIII. 
 Információ: www.keszthely.hu/befektetoknek

IParI. 
Ipari park: van 1. 

Az ipari park tulajdonosa: önkormányzati és magán- 1.1. 
  tulajdon

Az ipari parkban már működő iparágak: betongyártás,  1.2. 
  acél- és gépgyártás, nyomdaipar     

 Fejlesztési lehetőségek az ipari parkban: 1.3. 
  - inkubátorház 
1.4. Az ipari park üzemeltetője: 
       Név: Keszthely Város Önkormányzata 
  Cím: 8360 Keszthely, Fő tér 1.
  Honlap: www.keszthely.hu 
  Kapcsolat: telefonszám: +36 83 505 500
  e-mail: polgarmester@keszthely.hu

InDuSTrIjaI. 

1. Industrijski park: ima     
1.1. Vlasnik industrijskog parka: samouprava i privatno  
  vlasništvo 
1.2. Industrijske djelatnosti koje su zastupljene u poduzet- 
  ničkoj zoni: proizvodnja betona, proizvodnja čelika,  
  strojeva,  tiskarska industrija    
1.3. Mogućnosti razvoja u poduzetničkoj zoni:
  - poduzetnički inkubator
1.4. Operater poduzetničke zone:
   Ime: Gradska samouprava grada Keszthely
  Adresa: 8360 Keszthely, Fő tér 1.
  Web stranica: www.keszthely.hu 
  Telefon: +36 83 505 500,
  e-mail adresa: polgarmester@keszthely.hu 
 

 2. Zemljište u vlasništvu samouprave koje može biti nami- 
 jenjeno za industrijsku djelatnost: ima

2.1. Mogućnosti korištenja zemljišta: GF ulaganja

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

MoGućnoSTI uLaGanja

Területe: 76 km²
Lakosság száma: 20 193 fő (Népszámlálás 2011.)
Közúti megközelíthetőség:
A települést érintő vagy átszelő főközlekedési utak: 71; 75 sz. út 
Autópálya elérhetőség: M7. Távolsága a településtől: 18 km.

vasúti megközelíthetőség: 
Települést érintő vasúti fővonal: Keszthely – Budapest 
Települést érintő vasúti mellékvonal: Balatonszentgyörgy – Ukk

Önkormányzat:
Név: Keszthely Város Önkormányzata
Cím: 8360 Keszthely, Fő tér 1.
Honlap: www.keszthely.hu ; Telefon: +36 83 505 500

Befektetési lehetőségekről információt ad: 
Név: Szigligeti Aladár osztályvezető
Cím: 8360 Keszthely, Fő tér 1. (Keszthelyi Közös 
Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály)
Telefon: +36 83 505 550; E-mail cím: vuz@keszthely.hu 

Površina: 76 km²
Broj stanovnika: 20 193 stanovnika (Popis stanovništva 2011.)

Cestovna povezanost:
Važnije ceste koje dotiču ili prolaze kroz naselje: br. 71; 75 
Spoj na autocestu: M7. Udaljenost naselja: 18 km.

Željeznička povezanost: 
Magistralna glavna pruga: Keszthely – Budapest 
Magistralna sporedna pruga: Balatonszentgyörgy – Ukk

Samouprava:
Ime: Gradska samouprava grada Keszthely
Adresa: 8360 Keszthely, Fő tér 1.
Web stranica: www.keszthely.hu ; Telefon: +36 83 505 500

Informacije o mogućnostima ulaganja: 
Ime: Szigligeti Aladár pročelnik odjela
Adresa: 8360 Keszthely, Fő tér 1. (Zajednički ured 
samouprave  grada Keszthely, Odjel za upravljanje 
gradskom imovinom) 
Telefon: +36 83 505 550
E-mail adresa: vuz@keszthely.hu 

KESZTHELy
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2.2. Industrijske djelatnosti koje su predviđene u industrijs-  
  koj zoni: laka industrija, prerađivačka industrija u  
  poljoprivredi, logistika, prehrambena industrija   
 
2.3. Daljnje informacije: 
  http://www.keszthely.hu/befektetoknek
2.4 Kontakt osoba:
  Ime: Szigligeti Aladár pročelnik odjela
  Adresa: 8360 Keszthely, Fő tér 1. (Zajednički ured  
  samouprave  grada Keszthely, Odjel za upravljanje  
  gradskom imovinom) 
  Telefon: +36 83 505 550
  E-mail adresa: vuz@keszthely.hu 

TurIZaM II. 
  

Postojeće turističke atrakcije naselja: Balaton, plaže,  1. 
 plivalište, dvorac Festetics, Centar za kazališne predstave i  
 konferencije, Zoopark „Imre Festetics”.     

 Muzeji: Muzej Balatona, Muzej gospodarskog dobra i  
 doživljajnog gospodarstva „Georgikon”, Muzej lovstva i  
 Izložba povijesnih željezničkih modela, Muzej marcipana,  
 Muzej lutaka u narodnim nošnjama, Muzej glazbenih  
 automata i fonografa  „Surber”, Muzej Cadillaca, Kuća  kaljevih  
 peći, Muzej mađarskih izumitelja  

Pravci preporučenog i željenog razvoja turizma:  2. 
 izgradnja hotela, turističkog naselja, objekata za  l j e č i l i š n i   
 turizam i rekreaciju, izgradnja biciklističkih staza, doživljajni  
 bazeni i druge turističke atrakcije.  

Daljnje informacije:  3. 
 http://www.keszthely.hu/befektetoknek

Kontakt osoba:4. 
 Ime: Szigligeti Aladár pročelnik odjela
 Adresa: 8360 Keszthely, Fő tér 1. 
 Telefon: +36 83 505 550; E-mail adresa: vuz@keszthely.hu 

DaLjnjE MoGućnoSTI  Za raZvojIII.  
 Informacije: www.keszthely.hu/befektetoknek

 2.1. Opportunities offered in the land: green field invest- 
  ments.

2.2. Industries awaited for industrial land: light industry,  
  agricultural processing industry, logistics, food industry.  
2.3. For further information: 
  http://www.keszthely.hu/befektetoknek
2.4. Contact person: 
  Name: Szigligeti Aladár head of department
  Address: 8360 Keszthely, Fő tér 1. (Joint Local Govern-  
  ment Bureau of Keszthely, Urban Management  
  Department)
  Telephone: +36 83 505 550
  E-mail address: vuz@keszthely.hu  

TourISM II. 

The existing tourism attractions in the settlement: Balaton,  1. 
 beaches, swimming pools, Festetics Palace, Theatre and  
 Conference Centre, Festetics Imre Zoo. Museums: Balaton  
 Museum, Georgicon Major Museum and Adventure Farm,  
 Hunting Museum and Historical Model Railway Exhibition,  
 Marzipan Museum, Puppet Museum with Traditional  
 Costumes, Surber Music Maker and Fonográf Museum,  
 Cadillac Museum, House of Stoves, Hungarian Inventors  
 Museum.

Tourist development directions recommended and desired  2. 
 by the local government: hotel construction, resort  
 villages, facilities related to health tourism and recreation,  
 development of bike path, adventure pool and other tourist  
 attractions.

For further information: 3. 
 http://www.keszthely.hu befektetoknek

Contact person: 4. 
 Name: Szigligeti Aladár head of department
 Address: 8360 Keszthely, Fő tér 1. (Joint Local Government  
 Bureau of Keszthely, Urban Management Department)
 Telephone: +36 83 505 550
 E-mail address: vuz@keszthely.hu 

III. FurTHEr DEvELoPMEnT oPPorTunITIES
 Information: www.keszthely.hu/befektetoknek 

InDuSTry I. 

1. Industrial park: yes. 
1.1. The proprietor of the industrial park: local government  
  and private property
1.2. The already operating industries in the industrial park:  
  concrete manufacturing, steel and machinery  
  production, printing industry.      
1.3. Development opportunities in the industry park: 
  - incubator house
1.4. The operator of the industrial park: 
   Name: Local Government of Keszthely Town 
  Address: 8360 Keszthely, Fő tér 1.
  Website: www.keszthely.hu 
  Contact: telephone: +36 83 505 500,
  e-mail address: polgarmester@keszthely.hu 

2.  Land for industrial activities, owned by the local    
 government: yes. 

InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size: 76 km²
Population: 20 193 head (Population census in 2011.)
road accessibility:
Main roads reaching or running across the town: Nr. 71; 75 
Motorway access: M7. Distance from the town: 18 km.

rail accessibility: 
Main railway lines reaching the town: Keszthely – Budapest 
Side railway line reaching the town: Balatonszentgyörgy – Ukk

Local Government:
Name: Local Government of Keszthely Town. 
Address: 8360 Keszthely, Fő tér 1.
Website: www.keszthely.hu; Telephone: +36 83 505 500

Information on investment opportunities provided by: 
Name: Szigligeti Aladár head of department
Address: 8360 Keszthely, Fő tér 1. (Joint Local Government 
Bureau of Keszthely, Urban Management Department)
Telephone: +36 83 505 550; E-mail address: vuz@keszthely.hu 
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2. Önkormányzat tulajdonában lévő, ipari tevékenység   
 folytatására alkalmas terület: van 

2.1. A területen kínált lehetőségek: zöld mezős és barna  
  mezős beruházás 

2.2. Az ipari területre várt iparágak: gépipar, textilipar,  
  járműipar, faipar, élelmiszeripar 

2.3. Kapcsolattartó: 
       Név: Horváth László polgármester
       Cím: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.
       Telefon: +36 92 553 913
       E-mail cím: polgarmester@lenti.hu 

TurIZMuSII. 
 
1. A településen meglévő turisztikai vonzerő: Lenti Termál- 
 fürdő és Szent György Energiapark, középkori vár, Szent 
 Mihály Templom, erdei kisvasút, Erdészeti és Vasúttörténeti 
 Múzeum, Sárberki horgásztó, Lentihegyi panoráma, 
 Szentháromság - szobor, Lentiszombathelyi harangláb és 
 képes    fa,   20 km-es kerékpárút- hálózat, vadász és horgász - 
 turizmus
 
2. Az önkormányzat által ajánlott és kívánt turisztikai fejlesztési 
 irányok: 4 vagy 5 csillagos szálloda; sportcsarnok építése 

3. További információ: www.lenti.hu 
 
4. Kapcsolattartó: 
 Név: Horváth László polgármester
 Cím: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.
 Telefon: +36 92 553 913
 E-mail cím: polgarmester@lenti.hu
 

TovÁBBI FEjLESZTÉSI LEHETŐSÉGEKIII. 
       Vendéglátás, melegkonyhás étterem

IParI. 

Ipari park: van 1. 
 

Az ipari park tulajdonosa: önkormányzat1.1. 
Az ipari parkban már működő iparágak: gépjavítás, 1.2. 

   gabona nagykereskedés, takarmánykeverő üzem, faipari 
  termékgyártás, vegyianyag kereskedelem, vendéglátás, 
  közútkezelés, építőanyag kereskedés, erdőgazdálkodás

Fejlesztési lehetőségek az ipari parkban: 1.3. 
  - ingatlan vásárlása 

Az ipari park üzemeltetője: 1.4. 
  Név: Lenti Város Önkormányzata 
  Cím: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.
  Honlap: www.lenti.hu
  Telefonszám: +36 92 553 913

   E-mail cím: polgarmester@lenti.hu 

InDuSTrIjaI. 
1. Industrijski park: ima  
      
1.1. Vlasnik industrijskog parka:  samouprava 
1.2. Industrijske djelatnosti koje su zastupljene u poduzet- 
  ničkoj zoni:  popravak strojeva, veleprodaja žitarica,  
  tvornica krmne smjese, proizvodnja drvenih artikala,  
  trgovina kemijskim proizvodima, ugostiteljstvo, 
  upravljanje cestama, trgovina građevinskim  
  materijalima, gospodarenje šumama         
1.3. Mogućnosti razvoja u poduzetničkoj zoni:
  - kupnja  nekretnine  
1.4. Operater poduzetničke zone:

  Ime: Gradska samouprava grada Lenti 
  Adresa: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.
  Web stranica: www.lenti.hu 
  Telefon: +36 92 553 913
  E-mail adresa: polgarmester@lenti.hu 

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

MoGućnoSTI uLaGanja

Területe: 73,79 km²
Lakosság száma: 8 337 fő (Népszámlálás 2011.)
Közúti megközelíthetőség:
A települést érintő, vagy átszelő, főközlekedési utak: 75; 86 sz. út
Autóút: M70.  Távolsága a településtől: 14 km.
vasúti megközelíthetőség: 
Települést érintő vasúti mellékvonal:
Rédics – Lenti – Zalaegerszeg

Önkormányzat: 
Név: Lenti Város Önkormányzata
Cím: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.
Honlap: www.lenti.hu 
Telefonszám: +36 92 553 900

Befektetési lehetőségekről információt ad: 
Név: Horváth László polgármester
Cím: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.
Telefonszám: +36 92 553 913
E-mail cím: polgarmester@lenti.hu 

Površina: 73,79 km²
Broj stanovnika: 8 337 stanovnika (Popis stanovništva 2011.)
Cestovna povezanost:
Važnije ceste koje dotiču ili prolaze kroz naselje: br. 75; 86 
Autocesta: M70.  Udaljenost naselja: 14 km.

Željeznička povezanost: 
Magistralna sporedna pruga: Rédics – Lenti – Zalaegerszeg

Samouprava:
Ime: Gradska samouprava grada Lenti 
Adresa: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.
Web stranica: www.lenti.hu 
Telefon: +36 92 553 900

Informacije o mogućnostima ulaganja: 
Ime: Horváth László gradonačelnik
Adresa: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.
Telefon: +36 92 553 913
E-mail adresa: polgarmester@lenti.hu 

LEnTI
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2.   Zemljište u vlasništvu samouprave koje može biti namijen- 
 jeno za industrijsku djelatnost: ima

2.1. Mogućnosti korištenja zemljišta: GF i BF ulaganje
2.2. Industrijske djelatnosti koje su predviđene u  
  industrijskoj zoni: strojna industrija, tekstilna industrija,  
  industrija vozila, drvna industrija, prehrambena  
  industrija   
2.3. Kontakt osoba:
  Ime: Horváth László gradonačelnik
       Adresa: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.
       Telefon: +36 92 553 913
       E-mail adresa: polgarmester@lenti.hu 

TurIZaMII. 
1. Postojeće turističke atrakcije naselja:  Termalno kupalište  
 i energetski park sv. Juraj u Lenti, srednjovjekovna  
 utvrda, crkva sv. Mihovila, šumska željeznica, Muzej  
 šumarstva i povijesti željeznice, jezero za ribolov  
 „Sárberki”, panorama brda „Lentihegy”,  kip Sv. Trojstva,  
 zvonik i drvo ukrašeno slikom sveca u Lentiszombathelyu,  
 mreža biciklističkih staza od 20 km, lovni i ribolovni  
 turizam    

2. Pravci preporučenog i željenog razvoja turizma: hotel sa  
 4 ili 5 zvjezdica; izgradnja sportske dvorane  
3. Daljnje informacije: www.lenti.hu
4. Kontakt osoba:
 Ime: Horváth László gradonačelnik
 Adresa: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.
 Telefon: +36 92 553 913
 E-mail adresa: polgarmester@lenti.hu 

III. DaLjnjE MoGućnoSTI  Za raZvoj 
       Ugostiteljstvo, restoran s toplom kuhinjom

  Website: www.lenti.hu
  Telephone: +36 92 553 913
   E-mail address: polgarmester@lenti.hu 

2.  Land for industrial activities, owned by the local    
 government: yes.

   2.1 Opportunities offered in the land: green field and   
  brown field investments.
 2.2. Industries awaited for industrial land: engineering  
  industry, textile industry, vehicle industry, wood  
  industry, food industry. 
   2.3. Contact person: 
          Name: Horváth László mayor
          Address: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.
          Telephone: +36 92 553 913
          E-mail address: polgarmester@lenti.hu 

TourISMII. 

1. The existing tourism attractions in the settlement: Lenti  
 Thermal Spa and St. George Energy Park, medieval castle,  
 St Michael’s Church, forest railway, Forestry and Railway  
 History Museum, Sárberki fishing lake, Lenti-mountain  
 panorama, Holy Trinity statue, belfry and picture tree at  
 Lentiszombathely, 20 km long bicycle network, hunting  
 and fishing tourism.
2. Tourist development directions recommended and  
 desired by the local government: 4 or 5 star hotel;  
 building a sports hall. 
3. For further information: www.lenti.hu
4. Contact person: 
     Name: Horváth László mayor
     Address: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.
     Telephone: +36 92 553 913
     E-mail address: polgarmester@lenti.hu 

FurTHEr DEvELoPMEnT oPPorTunITIESIII. 
      Catering, restaurant with kitchen

InDuSTryI. 

1. Industrial park: yes. 
1.1. The proprietor of the industrial park: local government.
1.2. The already operating industries in the industrial park:    
  machine repair, grain distribution, forage mixing plant,  
  wood products manufacturing, chemical-trade, catering,  
  public road management,  building material trade,  
  forestry management. 
1.3. Development opportunities in the industrial park: 
  - purchase of property
1.4. The operator of the industrial park: : 
  Name: Local Government of Lenti Town 
  Address: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.

InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size: 73,79 km²
Population: 8 337 head (Population census in 2011.)
road accessibility:
Main roads reaching or running across the town: Nr. 75; 86 
Motorway access: M7.  Distance from the town: 14 km.
rail accessibility: 
Side railway line reaching the town:
Rédics – Lenti – Zalaegerszeg

Local Government: 
Name: Local Government of Lenti Town
Address: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.
Website: www.lenti.hu 
Telephone: +36 92 553 900

Information on investment opportunities provided by: 
Name: Horváth László mayor
Address: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.
Telepohne: +36 92 553 913
E-mail address: polgarmester@lenti.hu 
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3. Egyéb információ: ipari tevékenység folytatására alkalmas 
 területek magántulajdonban vannak, kiajánlás az önkor- 
 mányzaton keresztül is

3.1. A területen kínált lehetőségek: zöld mezős és barna  
  mezős beruházás
3.2. Az ipari területre várt iparágak: logisztika, élelmiszeripar  
  (gyógynövény feldolgozás)
3.3. További információ: www.letenye.hu 
3.4. Kapcsolattartó: 
  Név: Halmi Béla polgármester
  Cím: 8868 Letenye, Kossuth u.10.
  Telefon: +36 93 544 970, +36 30 560 8206 
  E-mail: bela.halmi@letenye.hu

  
TurIZMuS II. 

A településen meglévő turisztikai vonzerő: szabadtéri 1. 
 termálfürdő /50 ° C/, Andrássy-Szapáry kastély helytörténeti 
 múzeummal, Mura-folyó Natura 2000 terület része, ősplatán 
 (a fából készült, köralakú könyvtár mellett), náddal fedett 
 faborona pince az Öreg-hegyen

Az önkormányzat által ajánlott és kívánt turisztikai fejlesztési 2. 
 irányok: kerékpáros útvonalak kijelölése kerékpáros 
 szálláshely kialakításával, termálfürdő fedetté alakítása, 
 campingben apartmanok számának növelése, a Mura folyó 
 aktív bekapcsolása a vízi turizmusba, gokart pálya létesítése 
 a volt téglagyár területén, kastélypark megújítása gyermek 
 élményparkkal bővítve a Béci-patak mentén, nordic walking 
 pálya kialakítása a dombok-völgyek területén.

További információ: 3. www.letenye.hu    
Kapcsolattartó: 4. 

 Név: Simonyai Imre műszaki osztályvezető
 Cím: 8868 Letenye, Kossuth u.10.
 Telefon: +36 93 544 980 
 E-mail cím: muszak@letenye.hu

TovÁBBI FEjLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK III. 
 Logisztika, helyi termék piac kiépítése, MURA hídi vásár   
 További információ: www.letenye.hu 

IParI. 
1. Ipari park: van 

1.1. Az ipari park tulajdonosa: önkormányzati és magán- 
  tulajdon
1.2. Az ipari parkban már működő iparágak: gépipar, mező- 
  gazdaság
1.3. Fejlesztési lehetőségek az ipari parkban: 
  - ingatlan vásárlása 
  - ingatlan bérlése 
1.4. Az ipari park üzemeltetője: 
      Név: Letenye Város Önkormányzata
  Cím: 8868 Letenye, Kossuth u.10.
  Honlap: www.letenye.hu 
  Kapcsolat: +36 93 544 970,
  e-mail: istvan.toth@letenye.hu

2. Önkormányzat tulajdonában lévő, ipari tevékenység  
 folytatására alkalmas terület: nincs

InDuSTrIjaI. 

Industrijski park: ima1. 
 Vlasnik industrijskog parka: samouprava i privatno  1.1. 

  vlasništvo
Industrijske djelatnosti koje su zastupljene u poduzet- 1.2. 

  ničkoj zoni: strojna industrija, poljoprivreda   
Mogućnosti razvoja u poduzetničkoj zoni:1.3. 

  - kupnja nekretnine    
  - zakup nekretnine    
1.4. Operater poduzetničke zone:
  Ime: Gradska samouprava grada Letenye 
  Adresa: 8868 Letenye, Kossuth u.10.
  Web stranica: www.letenye.hu 
  Telefon: +36 93 544 970
  E-mail adresa: istvan.toth@letenye.hu
Zemljište u vlasništvu samouprave koje može biti namijen- 2. 

 jeno za industrijsku djelatnost: nema

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

MoGućnoSTI uLaGanja

Területe: 41,74 km²

Lakosság száma: 4 202 fő

Közúti megközelíthetőség:
A települést érintő vagy átszelő főközlekedési utak: M70; 7 sz. út
Autópálya elérhetőség: M7. Távolsága a településtől: 0,5 km.

vasúti megközelíthetőség: 
Települést érintő vasút: nincs

Önkormányzat:
Név: Letenye Város Önkormányzata
Cím: 8868 Letenye, Kossuth u.10.
Honlap: www.letenye.hu; Telefonszám: +36 93 544 970

Befektetési lehetőségekről információt ad: 
Név: Tóth István
Telefonszám: +36 93 544 980
E-mail cím: istvan.toth@letenye.hu 

Površina: 41,74 km²
Broj stanovnika: 4 202 stanovnika (Popis stanovništva 2011.)
Cestovna povezanost:
Važnije ceste koje dotiču ili prolaze kroz naselje: M70; br. 7.   
Spoj na autocestu: M7. Udaljenost naselja: 0,5 km.

Željeznička povezanost: 
Željeznička pruga koja dotiče naselje: nema

Samouprava:
Ime: Gradska samouprava grada Letenye 
Adresa: 8868 Letenye, Kossuth u.10.
Web stranica: www.letenye.hu 
Telefon: +36 93 544 970

Informacije o mogućnostima ulaganja: 
Ime: Tóth István
Adresa: 8868 Letenye, Kossuth u.10.
Telefon: +36 93 544 980
E-mail adresa: istvan.toth@letenye.hu 

LETEnyE
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Daljnje informacije: lokacije koje bi bile pogodne za  3. 
 obavljanje industrijske djelatnosti u vlasništvu su   
 privatnika, prekupnja moguća i preko samouprave     

Mogućnosti korištenja zemljišta: GF i BF ulaganja   3.1. 
Industrijske djelatnosti koje su predviđene u industrijskoj  3.2. 

  zoni: logistika, prehrambena industrija (prerada ljeko- 
  vitog bilja)  

Daljnje informacije: 3.3. www.letenye.hu  
Kontakt osoba:3.4. 

  Ime: Halmi Béla gradonačelnik
  Adresa: 8868 Letenye, Kossuth u.10.
  Telefon: +36 93 544 970, +36 30 560 8206 
  E-mail adresa: bela.halmi@letenye.hu

  
TurIZaMII. 
Postojeće turističke atrakcije naselja: otvoreno termalno  1. 

 kupalište /50ºC/, dvorac Andrássy-Szapáry u kojemu se  
 nalazi zavičajni muzej, rijeka Mura - pripada području  
 Natura 2000, drevno stablo platane kraj knjižnice od  
 drva koja ima kružni tlocrt, vinogradska klijet s krovom  
 od trske na brdu Öreg-hegy 

Pravci preporučenog i željenog razvoja turizma: određi- 2. 
 vanje mreže biciklističkih ruta uz pružanje usluga  
 smještaja za bicikliste, natkrivanje termalnog kupališta,  
 povećanje broja apartmana u kampiralištu, aktivno  
 uključivanje rijeke Mure u vodeni turizam, izgradnja  
 karting staze na lokaciji bivše ciglane, obnova perivoja  
 dvorca i izgradnja doživljajnog parka uz potok „Béci”,  
 izgradnja staze za nordic walking po brežuljcima i  
 dolinama 

Daljnje informacije: 3. www.letenye.hu    
Kontakt osoba:4. 

 Ime: Simonyai Imre pročelnik odjela za tehničke poslove 
 Adresa: 8868 Letenye, Kossuth u.10.
 Telefon: +36 93 544 980 
 E-mail adresa: muszak@letenye.hu

DaLjnjE MoGućnoSTI  Za raZvoj  III. 

 Logistika, izgradnja tržnice lokalnih proizvoda, sajam na  
 mostu preko Mure 
 Daljnje informacije: www.letenye.hu

3. Other information: lands for industrial activities are private  
 properties, offer available through the local government also.  

3.1.  Opportunities offered in the land: green field and   
  brown field investment
3.2. Industries awaited for industrial land: logistics, food  
  industry (herbal medicine processing)
3.3. For further information: ww.letenye.hu 
3.4. Contact person: 
  Name: Halmi Béla mayor
  Address: 8868 Letenye, Kossuth u.10.
  Telephone: +36 93 544 970, +36 30 560 8206 
  E-mail address: bela.halmi@letenye.hu
TourISM II.  

1. The existing tourism attractions in the settlement: outdoor  
 spa / 50ºC /,  Andrássy-Szapáry castle with local history muse- 
 um, the Natura 2000 area of River Mura, ancient  
 sycamore next to  circular library which is made of wood, 
  reeded wood harrow cellar on the Old Hill.   
2. Tourist development directions recommended and desired  
 by the local government: designation of bike routes 
 together with the establishment of accommodation 
  for cyclers, conversion of thermal spa into roofed bath,  
 increasing the apartments in the campsite, the active 
  joining of River Mura into the water tourism, the establish-  
 ment of go-cart track in the former brick factory area, renew  
 the castle park with the extension of child adventure park 
 along the Béci creek, nordic walking path development. 
3. For further information: www.letenye.hu    
4. Contact person: 
 Name: Simonyai Imre head of technical department
 Address: 8868 Letenye, Kossuth u.10.
 Telephone: +36 93 544 980
 E-mail address: muszak@letenye.hu 

FurTHEr DEvELoPMEnT oPPorTunITIESIII. 
Logistics, construction of local products market,
MURA Bridge Fair 
For further information: www.letenye.hu 

InDuSTry I. 

Industrial park: yes1. 
The proprietor of the industrial park: local government  1.1. 

  and private property 
The already operating industries in the industrial park:  1.2. 

  machinery industry, agriculture. 
Development opportunities in the industrial park: 1.3. 

  - purchase of property 
  - rental of property. 
1.4.  The operator of the industrial park: 
      Name: Local Government of Letenye Town
  Address: 8868 Letenye, Kossuth u.10.
  Website: www.letenye.hu 
  Contact: +36 93 544 970,
  e-mail address: istvan.toth@letenye.hu

2. Land for industrial activities, owned by the local    
 government: none.

InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size: 41,74 km²
Population: 4 202 head (Population census in 2011.)
road accessibility:
Main roads reaching or running across the town: M70; Nr. 7. 
Motorway access: M7. Distance from the town: 0,5 km.
rail accessibility: 
Railway line reaching the town: none.
Local Government:
Name: Local Government of Letenye Town
Address: 8868 Letenye, Kossuth u.10.
Website: www.letenye.hu 
Telephone: +36 93 544 970

Information on investment opportunities provided by: 
Name: Tóth István
Telephone: +36 93 544 980
E-mail address: istvan.toth@letenye.hu 
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3.1. A területen kínált lehetőségek: barna mezős beruházás
3.2. Az ipari területre várt iparágak:    
  ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási léte- 
  sítmények.
3.3. További információ: a tervezett iparterület korábban  
  termelőszövetkezeti major volt. A területen nincs épület.
3.4. Kapcsolattartó: 
  Név: Novák Ferenc polgármester
  Cím: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
  Telefon: +36 93 340 103
  E-mail cím: polgarmester@zalakaros.hu 

TurIZMuS II. 

A településen meglévő turisztikai vonzerő: termálfürdő, 1. 
 szőlőhegy (borturizmus), Kis-Balaton, egyházi zarándokhely.

Az önkormányzat által ajánlott és kívánt turisztikai 2. 
 fejlesztési irányok: szállodaépítés, camping-fejlesztés,  
 sportcentrum építés, kalandpark létesítés, tájház kialakítás,  
 konferencia - turizmus, kerékpárút fejlesztés, tanösvények 
 építése.

Egyéb információk: 3. 
 - a fürdőtől délre eső területeken van több szálloda- 
  építésre alkalmas terület, ezek között önkormányzati  
  tulajdonú telkek is vannak.
 - a város déli részén, a rendezési terven is kijelölt terület  
  sportcélú fejlesztésre alkalmas: labdarúgó pálya, fedett  
  sportcsarnok, lovaspálya, kalandpark stb.

Kapcsolattartó: 4. 
 Név: Novák Ferenc polgármester
 Cím: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
 Telefon: +36 93 340 103
 E-mail cím: polgarmester@zalakaros.hu 
 

TovÁBBI FEjLESZTÉSI LEHETŐSÉGEKIII. 
 A termálfürdő elfolyó vízének hasznosítása: fűtés, növény- 1. 

  termesztés, stb.
 A város területén: geotermikus energia hasznosítási lehető- 2. 

  ségek kidolgozása, fejlesztése (pl. iskola, óvoda  fűtése) stb.

IParI. 
1. Ipari park: nincs
2. Ipari park jellegű terület: van

2.1. Tulajdonosa: önkormányzat
2.2. Az ipari park jellegű területen már működő iparágak:  
  hulladékgazdálkodás
2.3. Fejlesztési lehetőségek az ipari park jellegű területen: 
  - ingatlan vásárlása 
  - ingatlan bérlése 
2.4. Üzemeltető: Karos-Park Kft.
  Cím: 8749 Zalakaros, Behiák, hrsz.: 1323/6
  Honlap: -
  Telefon: +36 30 55 23 425
  E-mail cím: karospark@zalakaros.hu 
 

3. Önkormányzat tulajdonában lévő, ipari tevékenység folyta- 
 tására alkalmas terület: van

InDuSTrIja I. 

1. Industrijski park: nema 
 
 2. Područje s obilježjima industrijskog parka: ima

2.1. Vlasnik tog područja: samouprava
2.2. Industrijske djelatnosti koje su zastupljene na tom  
  području: gospodarenje otpadom
2.3. Mogućnosti razvoja:  
  - kupnja nekretnine 
   - zakup nekretnine  

2.4. Operater: 
  Ime: Karos-Park d.o.o.
  Cím: 8749 Zalakaros, Behiák, 1323/6 (z.k. čestica)
  Web stranica: -
  Telefon: +36 30 55 23 425
  E-mail adresa: karospark@zalakaros.hu 

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

MoGućnoSTI uLaGanja

Területe: 11,17 km2

Lakosság száma: 2 277 fő (2012. 12. 31. önkormányzati adat)
Közúti megközelíthetőség:
A települést érintő, vagy átszelő, főközlekedési utak:
a legközelebbi főút a 7. sz. út. Távolsága a településtől: 6 km.
Autópálya elérhetőség: M7. Távolsága a településtől: 8 km.
vasúti megközelíthetőség: 
A települést érintő vasút: nincs

Önkormányzat:
Név: Zalakaros Város Önkormányzata
Cím: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Honlap: www.zalakaros.hu 
Telefonszám: +36 93 340 100

Befektetési lehetőségekről információt ad: 
Név: Novák Ferenc polgármester
Cím: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Telefonszám: +36 93 340 100
E-mail cím: polgarmester@zalakaros.hu 

Površina: 11,17 km2

Broj stanovnika: 2 277 stanovnika (podatak samouprave 
31. 12. 2012.)
Cestovna povezanost:
Važnije ceste koje dotiču ili prolaze kroz naselje:
magistralna cesta br. 7. Udaljenost naselja: 6 km. 
Spoj na autocestu: M7. Udaljenost autoceste: 8 km.
Željeznička povezanost: 
Magistralna pruga: nema
Samouprava:
Ime: Gradska samouprava grada Zalakaros 
Adresa: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Web stranica: www.zalakaros.hu 
Telefonszám: +36 93 340 100

Informacije o mogućnostima ulaganja: 
Ime: Novák Ferenc gradonačelnik
Adresa: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Telefon: +36 93 340 100
E-mail adresa: polgarmester@zalakaros.hu 

ZaLaKaroS
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3. Zemljište u vlasništvu samouprave koje može biti namijen- 
 jeno za industrijsku djelatnost: ima

3.1.  Mogućnosti korištenja zemljišta: BF ulaganje
3.2. Industrijske djelatnosti koje su predviđene u industrijskoj  
  zoni: industrijska postrojenja, tvrtke za pružanje  
  energetskih usluga, objekti za gospodarenje imovinom  
  naselja.  
3.3. Daljnje informacije: na lokaciji budućeg industrijskog  
  parka ranije je funkcioniralo poljoprivredno dobro  
  zadruge. Građevine na toj lokaciji nema.   
3.4.  Kontakt osoba:
  Ime: Novák Ferenc gradonačelnik
  Adresa: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
  Telefon: +36 93 340 103
  E-mail adresa: polgarmester@zalakaros.hu 
 

II. TurIZaM 
  

Postojeće turističke atrakcije naselja: termalno kupalište,  1. 
 vinograd (vinski turizam), Mali Balaton (Kis-Balaton),  
 hodočasno svetište.

Pravci preporučenog i željenog razvoja turizma: izgradnja  2. 

 hotela, razvoj kampirališta, izgradnja sportskog centra,  
 izgradnja adrenalinskog parka, etno kuće, konferencijski  
 turizam, razvoj biciklističke staze, izgradnja poučnih staza. 

Daljnje informacije:      3. 
 - južno od kupališta ima više lokacija, među njima i  
 parcela u vlasništvu samouprave koje su pogodne za  
 gradnju hotela,   
 - lokacija u južnom dijelu grada koja je navedena i u  
 prostornom planu, pogodna je za razvoj u sportske  
 namjene: nogometno igralište, sportska dvorana, jahaonica,  
 adrenalinski park itd.   

Kontakt osoba:4. 
 Ime: Novák Ferenc gradonačelnik
 Adresa: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
 Telefon: +36 93 340 103
 E-mail adresa: polgarmester@zalakaros.hu 

III. DaLjnjE MoGućnoSTI  Za raZvoj 
Iskorištavanje geotermalne otpadne vode iz kupališta:  1. 

  grijanje, uzgoj biljaka itd.   
Na području grada: izrada plana i razvoj projekata   2. 

  korištenja geotermičke energije (grijanje škole, vrtića itd.).

Land for industrial activities, owned by the local    3. 
 government: yes.

3.1. Opportunities offered in the land: brown field investment.
3.2. Industries awaited for industrial land: industrial, energy 
  service and settlement management facilities. 
3.3. Further information: the proposed industrial area was  
  formerly a co-operative major. There is no building in  
  the area.
3.4. Contact person: Novák Ferenc mayor

Address: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Telephone: +36 93 340 103
E-mail address: polgarmester@zalakaros.hu 

TourISMII. 
The existing tourism attractions in the settlement: spa, 1.  

 vineyard (wine-tourism), Small-Balaton, religious pilgrimage. 
Tourist development directions recommended and desired  2. 

 by the local government: hotel building, campsite  
 development, sports center building, establishment of  
 Adventure Park, provincial house development,  conference  
 tourism, bicycle path development, construction of  
 educational trails.

Other information: 3. 
 - the sites – in the south from the spa – are suitable for   
 building hotels and there are lands owned by the   
 government also. 
 - in the south of the town, a designated area in the   
 settlement plan is available for sport development: football  
 field, indoor sports hall, riding track, adventure park etc.

Contact person: Novák Ferenc mayor4. 
 Address: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
 Telephone: +36 93 340 103
 E-mail address: polgarmester@zalakaros.hu

FurTHEr DEvELoPMEnT oPPorTunITIES III. 
The usage of effluent water of thermal spa: heating, crop  1. 

 production, etc. 
In the area of the town: elaborations, developments of   2. 

 possibilities of geothermal energy usage.

InDuSryI. 

Industrial park: none.1. 
Area with industrial park type: yes.2. 

 Proprietor: local government.2.1. 
The already operating industries in the area with   2.2. 

 industrial park type: waste management.  
Development opportunities in the area with industrial  2.3. 

 park type:
- purchase of property 
- rental of property. 
Operator: Karos-Park Ltd.2.4. 
Address: 8749 Zalakaros, Behiák, parcel number: 1323/6
Contact: telephone: +36 30 55 23 425
E-mail address: karospark@zalakaros.hu

InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size: 11,17 km2

Population: 2 277 head (Local Government data at 
31.12.2012.)
rail accessibility:
Main lines reaching or running across the town:
Nr. 7 is the nearest main road.  Distance from the town: 6 km.
Motorway access: M7. Distance from the town: 8 km.
rail accessibility: 
Railway line reaching the town: none.

Local Government and office:
Name: Local Government of Zalakaros Town
Address: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Website: www.zalakaros.hu
Telephone: +36 93 340 100

Information on investment opportunities provided by: 
Name: Novák Ferenc mayor
Address: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Telephone: +36 93 340 100
E-mail address: polgarmester@zalakaros.hu
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Önkormányzat tulajdonában lévő, ipari tevékenység folyta- 2. 
 tására alkalmas terület: van

2.1. A területen kínált lehetőségek: zöld mezős és barna  
  mezős beruházás
2.2. Az ipari területre várt iparágak: élelmiszeripar, építőipar
2.3. Kapcsolattartó: 
  Név: Balaskó Tibor
  Cím: 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.
  Telefonszám: +36 30 267 2775

  E-mail cím: pmhivatal@zalalovo.hu 
  
II. TurIZMuS 

A településen meglévő turisztikai vonzerő: tájház, 1. 
  múzeum, római kori romkert, román kori templom, 
  barokk templom 

Az önkormányzat által ajánlott és kívánt turisztikai 2. 
  fejlesztési irányok: szállodaépítés, vendéglátás

Kapcsolattartó: 3. 
  Név: Balaskó Tibor
  Cím: 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.
  Telefonszám: +36 30 267 2775

  E-mail cím: pmhivatal@zalalovo.hu 
  
III. TovÁBBI FEjLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
  Kereskedelem, vendéglátás

IParI. 

Ipari park: van 1. 

Az ipari park tulajdonosa: önkormányzati és   1.1. 
   magántulajdon

Az ipari parkban már működő iparágak:    1.2. 
   gépipar, faipar, nyomdaipar, mezőgazdaság

Fejlesztési lehetőségek az ipari parkban: 1.3. 
  - ingatlan vásárlása 
1.4. Az ipari park üzemeltetője: 
       Név: Zalalövő Város Önkormányzata
  Cím: 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.
  Honlap: www.zalalovo.hu 
  Kapcsolat: +36 92 371 001,
  E-mail: pmhivatal@zalalovo.hu 

  1. 

I. InDuSTrIja

1. Industrijski park: ima 

1.1. Vlasnik industrijskog parka:  samouprava i privatno  
  vlasništvo  
     1.2. Industrijske djelatnosti koje su zastupljene u    
  poduzetničkoj zoni: strojna industrija, drvna, tiskarska  
  industrija, poljoprivreda   

Mogućnosti razvoja u poduzetničkoj zoni:1.3. 
  - kupnja nekretnine 

  
1.4. Operater poduzetničke zone:
      Ime: Gradska samouprava grada Zalalövő 
  Adresa: 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.
  Web stranica: www.zalalovo.hu 
  Telefon: +36 92 371 001
  E-mail adresa: pmhivatal@zalalovo.hu 

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

MoGućnoSTI uLaGanja

Területe: 52,64 km²
Lakosság száma: 3 019 fő (Népszámlálás 2011.)
Közúti megközelíthetőség:
A települést érintő vagy átszelő főközlekedési utak: 86. sz. út 
Autópálya elérhetőség: M7. A településtől való távolsága: 80 km.
vasúti megközelíthetőség: 
Települést érintő vasúti fővonal:
Budapest – Hodos (Szlovénia)

Önkormányzat:
Név: Zalalövő Város Önkormányzata
Cím: 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.
Honlap: www.zalalovo.hu 
Telefon: +36 92 371 001

Befektetési lehetőségekről információt ad: 
Név: Balaskó Tibor
Cím: 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.
Telefonszám: +36 30 267 2775
E-mail cím: pmhivatal@zalalovo.hu 

Površina: 52,64 km²
Broj stanovnika: 3 019 stanovnika (Popis stanovništva 2011.)
Cestovna povezanost:
Važnije ceste koje dotiču ili prolaze kroz naselje: br. 86.  
Spoj na autocestu: M7. Udaljenost naselja: 80 km.

Željeznička povezanost: 
Magistralna glavna pruga: Budapest – Hodoš (Slovenija)

Samouprava:
Ime: Gradska samouprava grada Zalalövő 
Adresa: 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.
Web stranica: www.zalalovo.hu 
Telefon: +36 92 371 001

Informacije o mogućnostima ulaganja: 
Ime: Balaskó Tibor
Adresa: 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.
Telefon: +36 30 267 2775
E-mail adresa: pmhivatal@zalalovo.hu 

ZaLaLÖvŐ
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2.  Zemljište u vlasništvu samouprave koje može biti   
 namijenjeno za industrijsku djelatnost: ima 

2.1. Mogućnosti korištenja zemljišta: GF i BF ulaganja
2.2. Industrijske djelatnosti koje su predviđene u   

  industrijskoj zoni: prehrambena, građevinska industrija
2.3. Kontakt osoba:
  Ime: Balaskó Tibor
  Adresa: 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.
  Telefon: +36 30 267 2775
  E-mail adresa: pmhivatal@zalalovo.hu  

II. TurIZaM 

Postojeće turističke atrakcije naselja: etno kuća, muzej,  1. 
  park rimskih ruševina, romaneskna crkva, barokna   
  crkva   

Pravci preporučenog i željenog razvoja turizma:   2. 
  izgradnja hotela, ugostiteljstvo   

Kontakt osoba:3. 
  Ime: Balaskó Tibor
  Adresa: 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.

  Telefon: +36 30 267 2775
  E-mail adresa: pmhivatal@zalalovo.hu 

 
 III. DaLjnjE MoGućnoSTI  Za raZvoj 

 Trgovina, ugostiteljstvo

 1.4. The operator of the industrial park: 
      Name: Local Government of Zalalövő Town
  Address: 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.
  Website: www.zalalovo.hu 
  Contact:  +36 92 371 001,
  e-mail address: pmhivatal@zalalovo.hu

2. Land for industrial activities, owned by the local
 government: yes 

 2.1. Opportunities offered in the land: green field and   
  brown field investment

2.2. Industries awaited for industrial land: food industry and  
  building industry. 

2.3. Contact person: 
  Name: Balaskó Tibor
  Address: 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.
  Telephone: +36 30 267 2775
  E-mail address: pmhivatal@zalalovo.hu  

II. TourISM  
 
 1. The existing tourism attractions in the settlement:  
  folk house, museum, Roman ruins, Romanesque church, 
  Baroque church.   
 2. Tourist development directions recommended  
  and desired by the local government: hotel construction 
  and catering.   
 
 3. Contact person: 

  Name: Balaskó Tibor
  Address: 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.
  Telephone: +36 30 267 2775
  E-mail address: pmhivatal@zalalovo.hu  

III. FurTHEr DEvELoPMEnT oPPorTunITIES
 Commerce and catering

I. InDuSTry

1. Industrial park: yes 

The proprietor of the industrial park: local government  1.1. 
  and private property 

The already operating industries in the industrial  1.2. 
  park: mechanical industry, wood industry, printing  
  industry, agriculture.

Development opportunities in the industrial park: 1.3. 
  - purchase of property.  

InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size: 52,64 km²

Population: 3 019 head (census data in 2011.)

road accessibility:
Main roads reaching or running across the town: Nr. 86.
Motorway access: M7. Distance from the town: 80 km.

rail accessibility: 
Main railway line reaching the town:
Budapest – Hodos (Slovenia)

Local Government:
Name: Local Government of Zalalövő Town
Address: 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.
Website: www.zalalovo.hu 
Telephone: +36 92 371 001

Information on investment opportunities provided by: 
Name: Balaskó Tibor
Address: 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.
Telephone: +36 30 267 2775
E-mail address: pmhivatal@zalalovo.hu 
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 II. TurIZMuS

A településen meglévő turisztikai vonzerő: termál- 1. 
  fürdő; épített örökség: látogatható kastély, templom; 
  természeti örökség: Zala folyó, a kockás liliom élőhelye 

Az önkormányzat által ajánlott és kívánt turisztikai 2. 
  fejlesztési irányok: szállodaépítés, camping létesítése,  
  fürdő körüli területeken vendégházak építése, kirán- 
  duló-útvonal építése, halastó és bányatavak körzetében 
  szabadidő park létrehozása, bor- és vadászturiszti- 
  kai fejlesztések

 3. További információ: www.szentgrotfurdo.hu 

 4. Kapcsolattartó: 
  Név: Takács Tibor
  Cím: 8790 Zalaszentgrót, Templom tér 7. (Turisztikai   

  Információs Iroda)
  Telefon: +36 30 493 2320
  E-mail cím: info@zalaszentgrot.hu 

 III. TovÁBBI FEjLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 

Logisztika, kereskedelem

I. IPar

Ipari park: nincs1. 

2. Önkormányzat tulajdonában lévő, ipari tevékenység 
 folytatására alkalmas terület: van

2.1. A területen kínált lehetőségek: zöld mezős és barna   
  mezős beruházás

2.2. Az ipari területre várt iparágak: könnyűipar,   élelmiszer- 
  ipar, faipar, építőipar 

2.3. Kapcsolattartó: 
  Név: Baracskai József polgármester
  Cím: 8790 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 1.
  Telefonszám: +36 83 562 960
  E-mail cím: titkarsag@zalaszentgrot.hu 

I. InDuSTrIja

Industrijski park: nema1. 

Zemljište u vlasništvu samouprave koje može biti namijen-  2. 
 jeno za industrijsku djelatnost: ima 

2.1. Mogućnosti korištenja zemljišta: GF i BF ulaganja 

2.2. Industrijske djelatnosti koje su predviđene u industrijs-  
  koj zoni: laka industrija, prehrambena, drvna, 
  građevinska industrija   
   

2.3. Kontakt osoba:
  Ime: Baracskai József gradonačelnik
  Adresa: 8790 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 1.
  Telefon: +36 83 562 960
  E-mail adresa: titkarsag@zalaszentgrot.hu  

 

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

MoGućnoSTI uLaGanja

Területe: 81,62 km²
Lakosság száma: 6 798 fő (Népszámlálás 2011.)

Közúti megközelíthetőség:
A települést érintő, vagy átszelő, főközlekedési utak:
a legközelebbi főút a 76. sz. út. Távolsága a településtől: 16 km.
Autópálya elérhetőség: M7. Távolsága a településtől: 40 km.

vasúti megközelíthetőség: 
Vasúti mellékvonal: nem működik

Önkormányzat:
Név: Zalaszentgrót Város Önkormányzata
Cím: 8790 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 1.
Honlap: www.zalaszentgrot.hu 
Telefonszám: +36 83 562 960

Befektetési lehetőségekről információt ad: 
Név: Baracskai József polgármester
Cím: 8790 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 1.
Telefonszám: +36 83 562 960
E-mail cím: titkarsag@zalaszentgrot.hu 

Površina: 81,62 km²
Broj stanovnika: 6 798 stanovnika (Popis stanovništva 2011.)
Cestovna povezanost:
Važnije ceste koje dotiču ili prolaze kroz naselje:
magistralna cesta br. 76. Udaljenost naselja: 16 km.
Spoj na autocestu: M7. Udaljenost naselja: 40 km.

Željeznička povezanost: 
Magistralna sporedna pruga: nema

Samouprava:
Ime: Gradska samouprava grada Zalaszentgrót 
Adresa: 8790 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 1.
Web stranica: www.zalaszentgrot.hu 
Telefon: +36 83 562 960

Informacije o mogućnostima ulaganja: 
Ime: Baracskai József gradonačelnik
Adresa: 8790 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 1.
Telefon: +36 83 562 960
E-mail adresa: titkarsag@zalaszentgrot.hu 

ZaLaSZEnTGróT
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 II. TurIZaM  

Postojeće turističke atrakcije naselja: termalno 1. 
  kupalište; spomenička baština: dvorac (s moguć- 
  nošću posjeta dvorcu iznutra), crkva; prirodna  
  baština: rijeka Zala, prirodno stanište kockavice 
     

Pravci preporučenog i željenog razvoja turizma:   2. 
  izgradnja hotela, kampirališta, na lokaciji oko kupališta  
  izgradnja kućica za goste, izgradnja turističko-izletničke  
  staze, na području oko ribnjaka i šljunčara izgraditi   
  rekreacijski park, razvoj vinskog i lovnog turizma.  
  

Daljnje informacije: 3. www.szentgrotfurdo.hu  

Kontakt osoba:4. 
  Ime: Takács Tibor
  Adresa: 8790 Zalaszentgrót, Templom tér 7.
  (Turistički informativni centar)
  Telefon: +36 30 493 2320
   E-mail adresa: info@zalaszentgrot.hu  

TuourISMII. 

The existing tourism attractions in the settlement: spa;  1. 
  built heritage: castle and church that can be visited;   
  natural heritage: River Zala, habitat of fritillary. 

Tourist development directions recommended and  2. 
  desired by the local government: hotel construction,   
  the establishment of camping, guest houses building  
  around the areas of the spa, building hiking roads,   
  Leisure Park building around fish ponds and mine lakes,  
  wine and hunting tourism developments.  

For more information: 3. www.szentgrotfurdo.hu 
 

Contact person: 4. 
  Name: Takács Tibor
  Address: 8790 Zalaszentgrót, Templom tér 7. (Tourist   

  Information Office)
  Telephone: +36 30 4932320
  E-mail address: info@zalaszentgrot.hu 

FurTHEr DEvELoPMEnT oPPorTunITIESIII. 
 Logistics, commerce. 

InDuSTryI. 

Industrial park: none.1. 
 2.  Land for industrial activities, owned by the local    
 government: yes.

2.1. Opportunities offered in the land: green field and brown  
  field investment.

2.2. Industries awaited for industrial land: light industry,   
  food industry, wood industry, building industry.  

2.3. Contact person: 
  Name: Baracskai József mayor
  Address: 8790 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 1.
  Telephone:+36 83 562 960
  E-mail address: titkarsag@zalaszentgrot.hu

InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size: 81,62 km²
Population: 6 798 head (Population census in 2011.)
road accessibility:
Main roads reaching or running across the town:
Nr. 76 is the nearest main road.  Distance from the town: 16 km.
Motorway access: M7. Distance from the town: 40 km.
rail accessibility: 
Side railway line: not operating. 

Local Government:
Name: Local Government of Zalaszentgrót Town
Address: 8790 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 1.
Website: www.zalaszentgrot.hu
Telephone: +36 83 562 960

Information on investment opportunities provided by: 
Name: Baracskai József mayor
Address: 8790 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 1.
Telephone: +36 83 562 960
E-mail address: titkarsag@zalaszentgrot.hu
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III. DaLjnjE MoGućnoSTI Za raZvoj 

 Logistika, trgovina



BaLaTon KIEMELT üDüLŐKÖrZET - PoSEBna TurISTIčKa Zona BaLaTon
- BaLaTon PrIorITy HoLIDay rESorT 

40

Balaton i njegova okolica spadaju među najvrednija prirodna bogatstva u Mađarskoj. 
Najveće slatkovodno jezero u srednjoj Europi prostire se na području triju županija: 
Somogy, Veszprém i Zala. Izuzetno je važna turistička regija koja ostvaruje gotovo 
jednu trećinu   ukupnog godišnjeg prihoda od turizma. Strategiju razvoja ove regije 
izrađuje Vijeće za regionalni razvoj Balatona, organizacija koja ima neovisni pravni 
status.      
Površina: 4 225 km², jezero 594 km²
Broj stanovnika: 274 068  stanovnika
Broj naselja: 179

Posebna turistička zona Balaton u županiji  Somogy i Zala
Južna obala Balatona pripada županiji Somogy, a zapadna pak županiji Zala. Od 
naselja u županiji Somogy Posebnoj turističkoj zoni Balaton pripada 69 naselja, a u 
županiji Zala pak 28. 

 

Promet:

Cestovna mreža
Autocesta: M7, južno od  Balatona.
Magistralna cesta prvog reda: br. 7. Budapest – Székesfehérvár –Letenye.
Magistralna cesta drugog reda: br. 65; 67; 68; 71; 72; 7; 76; 82.

Željeznička mreža:

Glavna pruga na sjevernoj obali: Budapest – Székesfehérvár – Tapolca – Keszthely 
– Balatonszentgyörgy.   Glavna pruga na južnoj obali: Budapest – Siófok – 
Balatonszentgyörgy – Nagykanizsa.

Gospodarstvo  –  karakteristične industrijske grane koje funkcioniraju  
Pružanje usluga smještaja, ugostiteljstvo, trgovina, usluge vezane uz turizam, 
nekretnine, gospodarske usluge, građevinska industrija, industrija, poljoprivreda, 
transport, skladištenje.

A Balaton és környezete Magyarország egyik legjelentősebb természeti értéke. Közép-
Európa legnagyobb édesvizű tava Somogy, Veszprém és Zala megye területén található. 
Kiemelkedő idegenforgalmi régió, az ország idegenforgalmi bevételeinek mintegy 
harmada keletkezik a térségben. Önálló jogállású szervezete, a Balaton Fejlesztési 
Tanács határozza meg e régió fejlesztési irányait.

Területe: 4 225 km² , ebből a tó területe 594 km²
Lakosság száma: 274 068 fő
Települések száma: 179

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Somogy és Zala megyét érintő része
A Balaton déli partja Somogy megyéhez, nyugati vége Zala megyéhez tartozik. Somogy 
megyéből 69, Zala megyéből 28 település tartozik a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez.

Közlekedés: 
Közúthálózat
Autópálya: M7, a Balaton déli részén.
Első rendű főközlekedési út: 7. sz. út: Budapest – Székesfehérvár – Letenye.
Másodrendű főközlekedési utak: 65; 67; 68; 71; 72; 75; 76; 82 sz. út

Vasúthálózat:
Vasúti fővonal az északi parton: Budapest – Székesfehérvár – Tapolca – Keszthely 
– Balatonszentgyörgy. Vasúti fővonal a déli parton: Budapest – Siófok – 
Balatonszentgyörgy – Nagykanizsa.

Gazdaság - jellemző iparágak
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, kereskedelem, valamint az idegenforgalomhoz 
kapcsolódó szolgáltatások, ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás, építőipar, ipar, 
mezőgazdaság, szállítás, raktározás.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztési céljai 2020-ig
Szezonalitás csökkentése, egész éves, kiegyensúlyozott vendégforgalom   1. 

 elősegítése
Az ipari szektor fejlesztése a turizmushoz kapcsolódó ágazatokban: építőipar,   2. 

 hajógyártás, műanyag feldolgozás, fém és lakatos ipar, nem környezetterhelő   
 szerelő ágazatok, csomagolóanyag ipar, faipar, üvegipar

Mező-, hal-, vad-, erdőgazdasági vállalkozások versenyképességének javítása3. 
„Balatoni terméket” készítő hagyományos mesterségek, kézművesipar fejlesztése4. 
Vállalkozói infrastruktúra fejlesztése, új vállalkozások vonzása:5. 

 - logisztikai területek barnamezős, tájba illő fejlesztése 
 - új vállalkozások indításának segítése inkubátorházak fejlesztésével
 - környezetbarát technológiák alkalmazásának ösztönzése
 - magas tudás tartalmú és alacsony nyersanyagigényű vállalkozások indításához, 
    kutató-fejlesztő intézmények megtelepedéséhez szükséges vállalkozói   
 infrastruktúra, szolgáltatások (pl. technológiai park) fejlesztése

Meglévő és új turisztikai vonzerők minőségi fejlesztése:6. 
 - kongresszusi turizmus, gyógyturizmus 
 - vitorláskikötő fejlesztések

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - wellness, egészségturizmus, kulturális turizmus
 - alkonyturizmus, ökoturizmus (Kis-Balaton)
 - horgászat, borturizmus, lovasturizmus
 - 2-3 ezer néző befogadására is alkalmas kongresszusi-, kulturális-, sportközpont
 - szórakoztatóközpontok,  aquapark és csúszdaparkok 
 - kerékpáros turizmus, golfturizmus
7. Turisztikai szolgáltatások minőségi fejlesztése: 
 - meglévő szálláshelyek színvonalának emelése
 - új szálláshelyek kialakításának ösztönzése a parttól távolabbi településeken   
  barnamezős beruházásban

Kapcsolat:
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
8600 Siófok, Batthyány u. 1.
Tel/Fax: +36 84 317 002
E-mail: bftkht@balatonregion.hu 

Források: www.balatonregion.hu
 
Felhasznált irodalom:

- A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepciója   
 2007-2020 (Helyzetelemzés Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség   
 Kht. 2007.10.31.)
- Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció
 2020-ig (Készítette: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2009.)
- A Balaton nagytérség közlekedésfejlesztési stratégiája – Megvalósíthatósági   
 tanulmány (Készítette: A Balaton Fejlesztési Tanács megbízásából: F & B   
 Consulting Bt. 2007. június)



41

Razvojni ciljevi Posebne turističke zone Balaton do 2020.   
Ublažavanje sezonalnih oscilacija, potrebno je postići cjelogodišnji, ravnomjerniji  1. 

 turistički promet  
Razvoj industrije u sektorima koji su vezani za turizam: građevinska industrija,  2. 

 brodogradnja, prerada plastičnih masa, metalna industrija i bravarija, montažni  
 sektori koji ne opterećuju okoliš, industrija ambalaže, drvna industrija,   
 industrija stakla        

Povećanje konkurentnosti poduzeća u poljoprivredi, ribarstvu, lovstvu i šumarstvu3.   
Razvoj tradicionalnih zanata, obrta koji  izrađuju „Balatonske proizvode”  4. 
Razvoj poduzetničke infrastrukture, privlačenje novih poduzeća:   5. 

 - razvoj logističkih BF ulaganja, uz očuvanje bitnih obilježja krajolika   
 - pomoć pri pokretanju novih poduzeća razvojem poduzetničkih inkubatora  
 - poticanje primjene ekoloških tehnologija
 - razvoj poduzetničke infrastrukture i usluga (npr. tehnološki park) s ciljem    
 pokretanja poduzeća koja iziskuju visoki stupanj znanja i niski stupanj potrebe za  
 sirovinama, te s ciljem privlačenja IR ustanova   

Kvalitativni razvoj postojećih i novih turističkih atrakcija:  6. 
 - kongresni turizam, medicinski turizam   
 - razvoj pristaništa za jedrilice   
 - wellness, zdravstveni turizam, kulturni turizam  
 - turizam osoba treće životne dobi, eko turizam (Mali Balaton) 
 - ribolovstvo,  vinski turizam, konjički turizam  

 - kongresni, kulturni, sportski centri s kapacitetom 2-3 tisuće gledatelja, zabavni  
 centri, aquapark i toboganski parkovi   
 - biciklistički turizam, golf turizam
7. Kvalitativni razvoj turističkih usluga: 
 - povećanje kvalitete postojećih smještajnih kapaciteta   
 - poticanje stvaranja novih smještajnih kapaciteta u sklopu BF ulaganja u   
 naseljima koja su udaljenija od obale Balatona 

Kontakt:
Integrirano neprofitno d.o.o. javnog interesa za regiju Balaton /Balatoni Integrációs 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
8600 Siófok, Batthyány u. 1.
Tel/Fax: +36 84 317 002; E-mail: bftkht@balatonregion.hu 

Izvori: 
www.balatonregion.hu

Korištena literatura:
- Dugoročni plan razvoja Posebne turističke zone „Balaton” 2007-2020.  (Analiza 
stanja Javno poduzeće Agencija za integraciju i razvoj Balatona 31.10.2007.)
- Dugoročni plan razvoja Posebne turističke zone „Balaton”  do 2020. ( Izradilo Javno 
poduzeće Agencija za integraciju i razvoj Balatona 2009.)
- Strategija razvoja prometa veleregije Balaton – Studija izvodljivosti  Izradio/la po 
nalogu Vijeća za razvoj Balatona: F & B Consulting Bt. lipnja 2007.

Lake Balaton and its surroundings are one of Hungary’s most important natural val-
ues. It is the largest freshwater lake in Central-Europe and can be found in Somogy, 
Veszprém and Zala Counties. The area is a prominent tourism region and third of the 
revenues of the country are generated from this district. Its organization – with inde-
pendent status – the Balaton Development Council determines the development direc-
tions of this region.

Size: 4 225 km² of which the lake area: 594 km²
Population: 274.068 head
Number of settlements: 179

Balaton Priority Holiday Resort related to Somogy and Zala Counties 
The south part of Lake Balaton belongs in Somogy County; north end belongs to Zala 
County. Balaton Priority Holiday Resort contents 69 settlements from Somogy County 
and 28 settlements from Zala County.

Transport: 

Road network
Motorway: M7, on the south part of Lake Balaton.
Prime main road: 7: Budapest – Székesfehérvár – Letenye.
Secondary main roads: Nr. 65; 67; 68; 71; 72; 75; 76; 82.

Rail network:
Main railway line on the north part: Budapest – Székesfehérvár – Tapolca – Keszthely 
– Balatonszentgyörgy. Main railway line on the south part: Budapest – Siófok – 
Balatonszentgyörgy – Nagykanizsa.
 
Economy – typical industries
Accommodation services, catering, commerce as well as tourism-related services, real 
estates, business services, building industry, agriculture, transport and storage.
  
The development plan of Balaton Priority Holiday Resort by 2020 
1. Reducing seasonality, maintenance of balanced guest flow for the whole year.
2. The development of industrial sector in tourism-related sec tors: building indutry,  
 shipbuilding, plastic processing, metal and locksmith industry, mechanic   
 industry with no burden to the environment, packaging industry,  wood industry  
 and glass industry. 
3. Improving the competitiveness of agriculture-, fish-, game and forestry enteprises 
4. Development of traditional crafts manufacturing „Balaton products” and craft   
 industry.  

5. Development of entrepreneurial infrastructure, attracting new business:
 - brown field development of logistics fields that fits into the landscape  
 - assistance of start-up for new enterprises within the development  
    of incubator houses 
 - encourage the use of environmentally friendly technologies
 - the development of entrepreneur infrastructure services for settling research and  
 development institutions and start-up of enterprises with high knowledge and low  
 resource demand.  
6. Quality development of existing and new tourist attractions:
 - congress tourism, medical tourism
 - sailboat harbor developments 
 - wellness, health tourism, cultural tourism
 - twilight tourism, eco-tourism (Kis-Balaton)
 - fishing, wine tourism, equestrian tourism
 - congress-, cultural and sport center which can accommodate 2-3 thousand   
    spectators 
 - entertainment centers, aqua park and water slide parks
 - cycling tourism, golf tourism 
7. Developing the quality of tourism services: 
 -  Improving the standard of the existing accommodations 
 - Encouraging the establishment of new accommodations  in the settlements   
    further from the lake shore in pursuance  of brown field investment. 

Contact:
Balaton Integration Public Nonprofi Ltd. / Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
8600 Siófok, Batthyány u. 1.
Tel/Fax: +36 84 317 002; E-mail: bftkht@balatonregion.hu 

Sources: www.balatonregion.hu 

References:
- The Long Term Area-Development Concept of Balaton Priority Holiday Resort   
 2007-2020 Situation-analyze (Balaton Integration and Development Agency   
 Public Company, 31.10.2007)
- The Long Term Area-Development Concept of Balaton Priority Holiday Resort by   
 2020 (Made by: Balaton Integration and Development Agency Public Company 2009.)
- The transport development strategy of Balaton large region Feasibility study.   
 (Made by: on behalf of Balaton Develop ment Council: F & B Consulting Limited   
 Partnership, June 2007.) 
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Gazdaság 
A gazdaság legfontosabb ágazata a feldolgozóipar, ezen belül pedig: élelmiszeripar, ital-
ipar, gyógyszeripar, papíripar, fafeldolgozó ipar, fémfeldolgozó ipar, bőrfeldolgozó ipar.

Ipari parkok:
Gazdasági zónák: Koprivnica (2), Križevci (1), Đurđevac (2), Kloštar Podravski (1)

Turizmus:
Kapronca-Körös megyének gazdag természeti öröksége van: a Dráva, a tavakban 
gazdag sík vidékek, a Bilogora és Kalnik dús növényzetű lankás domboldalai. 
Történelmi-kulturális kincsekben is bővelkedik: vannak szakrális építményei; fejlett 
művészi hagyománya (naiv festészet). A kontinentális turizmust vonzó lehetőségek: 
vidéki turizmus, vadász- és horgászturizmus, természeti turizmus (hegymászás, 
madármegfigyelés,) gasztroturizmus, kerékpározás, kiránduló és átutazó turizmus.

Oktatás:   
Középfokú szakoktatás: 
Kapronca-Körös megyének 8 középfokú intézménye van.  A diákok 26%-a gimná-
ziumban tanul (mindhárom városban).  17%-uk a  Đurđevaci Szakiskola  programja; 
16%-uk a Koprivnicai Szakiskola; 8%-uk a Križevci Középfokú Gazdasági Iskola; 
11%-uk a  Križevci “Ivan Seljanec” Középiskola; 22%-uk pedig a Koprivnicai Középiskola 
programja szerint tanul. 

Felsőoktatás:
Križevciben Gazdasági Főiskola (VGUK) működik, a biotechnika, mezőgazdaság 
területén. 
1.  mezőgazdasági szakképzés: növénytermesztés, farm menedzsment, zootechnika 
2. mezőgazdasági mesterképzés: fenntartható és ökológiai mezőgazdaság
Kaproncai Média Egyetem képzései: újságírói szak, médiadizájn, üzleti és menedzsment 
szak, üzleti gazdaságtan, PR.

Fejlesztési stratégia 2020-ig
 - a közlekedési és kommunális infrastruktúra fejlesztése és korszerűsítése  
 - a hagyományos értékeken és természeti erőforrásokon alapuló turisztikai   
  kínálat fejlesztése
 - a kulturális örökség védelme és a kulturális tevékenységek ösztönzése 
 - vállalkozói övezetek infrastruktúrájának kiépítése, jobb vállalkozói,   
  befektetői környezet kialakítása. 
 - befektetések a kisvállalkozásokba és a kézművesiparba  (gyártásfeldolgozás,   
  építőipar, vadászturizmus, informatikai oktatás)
 - a megújuló energiaforrások fejlesztése és kihasználása  
 - a gazdaság igényeinek megfelelő képzés ösztönzése és fejlesztése  

Forrás: www.mppi.hr; www.prostorno-kkz.hr; www.hrvatske-ceste.hr
 www.pora.com.hr; www.dzs.hr 

Felhasznált irodalom: 
Állami utak listája (Tengerészeti Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium)
Kapronca-Körös megye fejlesztési stratégiája 2011-2013 (PORA)
Kapronca-Körös megye Területrendezési Terv 2001
Országos Statisztikai Intézet – Népszámlálás 2011

Kapronca-Körös megyét Horvátország kisebb megyéi között tartják számon. Az ország 
területi felosztásában a megye a pannon-peripannon makrorégión belül helyezkedik 
el. Öt megyével (Muraköz, Varasd, Verőce-Dráva mente, Bjelovar-Bilogora és Zágráb 
megyével), valamint Magyarországgal határos.  
Terület: 1 746 km²

Lakosság száma: Kapronca-Körös megye lakosainak száma a 2011. évi népszámlálás 
szerint 115.584 fő, a népsűrűség 71,8 fő/km², így Horvátország közepes népsűrűségű 
területei közé tartozik (az átlag 78,3 fő/km²).   

Települések száma: 
Kapronca-Körös megyében összesen 25 kistérség/község található, amely magába 
foglalja Kapronca, Đurđevac (Szentgyörgyvár), Križevci (Körös) városát és 22 községet. 
A megye székhelye Kapronca.    

Közlekedés:

A megyén áthalad a D41 főközlekedési útvonal. A Magyarország irányába csatlakozást 
biztosító Vrbovec–Kapronca gyorsforgalmi út kiépítésével Kapronca rácsatlakozik a X. 
és V/b sz. páneurópai közlekedési folyosókra. A Dráva menti gyorsforgalmi út pedig 
kapcsolatot teremt Mariboron keresztül az X/a és az V sz. páneurópai folyosóval is. A 
Vrbovec – Križevci – Koprivnica – magyar határ irányába épülő A12 autópálya, és a 
Vrbovec – Bjelovar – Virovitica – Gola – magyar határ összeköttetését biztosító  A13-as 
autópálya együtt alkotja az ún. Dráva mente –  Bilogorai Y – hálózatot.  
 Vasúthálózat 
A megyét átszelő fő vasútvonalak:    
- MG 1 (fővonal) Botovo (államhatár) – Koprivnica – Dugo Selo – Zagreb – Karlovac
- Rijeka, észak-dél irányú vasúti fővonal
- I 100 Varaždin – Koprivnica – Osijek – Dalj (MP 14 /mellékvonal/, kelet-nyugat 
irányú, I. rendű vonal) 
- II 205 Križevci (MG 1/fővonal/) – Bjelovar – Kloštar Podravski (I 100), kelet-nyugat 
irányú II. rendű vonal  
- Botovo (államhatár) – Koprivnica – Dugo Selo – Zagreb – Karlovac – Rijeka 
vasútvonal, valamint a Varasd és Eszék felé leágazó szárnyvonalak Horvátország vasúti 
közlekedésének gerincét alkotják. 
A megyében I. kategóriájú állandó nemzetközi vasúti határátkelőhely is található, 
Koprivnica–Gyékényes, a megyét pedig átszeli a Budapestet Rijekával, ezáltal Közép-
Európát az Adriával összekötő 5b vasúti folyosó, amely az ország második legnagyobb 
forgalmú vasútvonala.  

Légikikötők
A megye területén egyetlen sportrepülőtér, a Danica működik.   

Folyami közlekedés
Az európai közlekedési folyosók tekintetében a Dráva hajózhatóságának hangsúlyos 
szerepe van. A folyami közlekedésnek, amely a közlekedési folyosók szerves részét 
képezi, jelentős tartalékai vannak (Karaš kikötő Ferdinandovac mellett), jelenleg 
azonban nem eléggé fejlett.   

 - I 100 Varaždin – Koprivnica – Osijek – Dalj (MP 14), u pravcu istok - zapad, pruga  
  I. reda.
 - II 205 Križevci (MG 1) – Bjelovar – Kloštar Podravski (I 100), u pravcu istok-zapad,  
  pruga II reda.
 - Željeznička pruga Botovo (državna granica) – Koprivnica – Dugo Selo – Zagreb  
  – Karlovac – Rijeka, te krak prema Varaždinu i Osijeku predstavljaju okosnice   
  željezničkog prometnog sustava Republike Hrvatske.
 - U županiji se nalazi i stalni međunarodni granični željeznički prijelaz I. kategorije  
  Koprivnica-Gyekenyes, te kroz županija prolazi i europski željeznički koridor 5b  
  koji povezuje Budimpeštu i Rijeku, tj. Srednju Europu s Jadranom, te zauzima   
  drugo mjesto po željezničkom prometu u Republike Hrvatske.

Zračne luke
Na području županija  trenutačno je u funkciji jedino sportsko letjelište Danica.

Riječni promet
U kontekstu Europskih prometnih koridora plovnost rijeke Drave vrlo je važna jer 
povezuje u širem smislu istok i zapad. Riječni promet u županiji ima značajan potencijal 
(ponajprije luka Karaš kraj Ferdinandovca), no on ipak nije razvijen.

Gospodarstvo 
 Prerađivačka industrija najvažnija je djelatnost u gospodarstvu županije:
prehrambena industrija i industrija pića, farmaceutska industrija, industrija papira, 
drvno-prerađivačka industrija, metaloprerađivačka industrija, tekstilna i kožna 
industrija.

Koprivničko-križevačka županija pripada manjim županijama Republike Hrvatske 
(RH). U kontekstu prostora RH, nalazi se unutar panonsko-peripanonske makroregije. 
Graniči s ukupno pet susjednih županija (Međimurska, Varaždinska, Virovitičko-
podravska, Bjelovarsko-bilogorska i Zagrebačka) te s Republikom Mađarskom.

Površina: 1 746 km2

Broj stanovnika: 115.584 stanovnika. (Državni zavod za statistiku, 2011.).

Broj naselja: 
Županija ukupno broji 25 jedinica lokalne samouprave, u čijem sastavu su gradovi  
Koprivnica, Đurđevac, Križevci  i 22 općine. Sjedište Županije je Grad Koprivnica.

Promet:
Kroz županiju prolazi državna cesta D41. Izgradnjom brze ceste Vrbovec-Koprivnica-
granica Republike Mađarske Koprivnica će biti spojena na paneuropske cestovne 
koridore X. i V/b. Podravska brza cesta omogućit će spajanje s koridorom X/a i V preko 
Maribora. Brza cesta DC10 Vrbovec – Križevci – Koprivnica - Republika Mađarska dio je 
planirane mreže autocesta/državnih cesta na području Republike Hrvatske. Zajedno s 
autocestom A13 Vrbovec – Bjelovar - Virovitica – Gola- Mađarska tvori cjelinu nazvanu 
Podravsko-bilogorski ipsilon. 
Željeznička mreža
Od željezničkih koridora preko županija prolaze sljedeći pravci:
 - MG 1 Botovo (državna granica) – Koprivnica – Dugo Selo – Zagreb – Karlovac –  
  Rijeka, u pravcu sjever - jug, magistralna glavna pruga I. reda.
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Industrijski parkovi
Postoje gospodarske zone u Koprivnici (2), Križevcima (1), Đurđevcu (2), 

Turizam:
Područje Županije ima bogatu prirodnu baštinu: rijeka Drava, ravničarski tereni jezera, 
brdski pejzaži na obroncima Bilogore i Kalnika obrasli gustom vegetacijom. 
Također, područje Županije ima bogatu i povijesno-kulturnu baštinu: sakralni objekati, 
razvijena umjetnička tradicija – naivno slikarstvo. Navedeno predstavlja značajnu 
turističko-atrakcijsku osnovu za različite oblike kontinentalnog turizma: ruralni, lovni i 
ribolovni turizam, boravak u prirodi - planinarenje, promatranje ptica, gastroturizam, 
biciklizam, izletnički i tranzitni turizam. 
Srednje strukovno obrazovanje:

U 8 srednjoškolskih ustanova na područja KKŽ: 
Od toga 26% pohađa gimnazijske programe (organizirane u sva tri grada); 17% 
program Strukovne škole Đurđevac; 16% Obrtničku školu Koprivnica; 8% Srednju 
gospodarsku školu Križevci; 11% Srednju školu “Ivan Seljanec”Križevci; te 22% Srednju 
školu Koprivnica. 

Visoko obrazovanje:

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima sa studijskim programima: 
Biotehničko znanstveno područje, području poljoprivrede: 
 - stručni studij poljoprivrede: bilinogojstvo, menadžment u poljoprivredi, zootehnika 

 - specijalistički diplomski stručni studij poljoprivrede: održiva i ekološka poljoprivreda
Medijsko sveučilište Koprivnica  - novinarstvo, medijski dizajn, poslovanje i 
menadzment, poslovna ekonomija, odnosi s javnoscu.

Razvojna strategija do 2020. 
 - Razvoj i modernizacija prometne i komunalne infrastrukture
 - Potrebno je povećanje kapaciteta kvalitetne turističke usluge
 - Očuvanje kulturne baštine poticanjem kulturnog stvaralaštva 
 - Razvijanje poduzetničke infrastrukture. Povećavanje broja poduzetničkih zona,   
  stvaranje bolje poduzetničke i ulagačke klime
 - Ulaganje u malu privredu i obrtništvo (proizvodno-prerađivačku, građevinsku,   
  lovno-turističku, informatičko-obrazovnu)
 - Razvoj i korištenje obnovljivih izvora energije
 - Unapređenje i poticanje školovanja u skladu s potrebama gospodarstva. 

Izvori:  www.mppi.hr; www.prostorno-kkz.hr; www.hrvatske-ceste.hr   
 www.pora.com.hr; www.dzs.hr 

Korištena literatura: 
Državne ceste u Hrvatskoj – Popis državnih cesta (Ministarstvo Pomorstva, Prometa i Infrastrukture) 
Županijska razvojna strategija Koprivničko-križevačke županije 2011-2013(PORA)
Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije – Prostorni plan Koprivničko-križevačke 
županije 2001 Državni Zavod za Statistiku – Popis stanovništva 2011

Economy
The most important sector of the economy is the manufacturing industry, and in 
particular: food industry and beverage industry, pharmaceutical industry, paper 
industry, wood processing industry, metal processing industry, leather processing 
industry.

Industrial parks
Economic zones: Koprivnica (2), Križevci (1), Đurđevac (2), Kloštar Podravski (1)

Tourism
Koprivnica- Križevci County owns rich natural heritage: the River Drava, the plains with 
a lot of lakes, the lush, gently sloping hillsides of Bilogora and Kalnik. Historical and 
cultural treasures also abound: there are sacred edifices; developed artistic tradition 
(naive painting). The opportunities that attract continental tourism: rural tourism, 
hunting and fishing tourism, nature tourism (mountaineering, bird watching), gastro-
tourism, cycling, hiking and transiting tourism). 
Education
Secondary vocational education: 
There are 8 secondary institutions in Koprivnica- Križevci County. 26 % of the students 
learn in high schools (in all three towns); 17% of them learn according to the program 
of Đurđevac Vocational School, 16 % of them according to program of the Koprivnica 
Vocational School, 8 % of the student according to the Križevci Secondary School of 
Economics, 11 % of them according to the Križevci “Ivan Seljanec High School and 22 % 
of them study according to the program of the Koprivnica Secondary School. 

Higher education:
The Economic College (VGUK) operates in Križevci. 
1.  Agrarian vocational training: crop production, farm management, zoo-technology. 
2. Agrarian master course: sustainable and ecological agriculture.
The Koprivnica Media University has the following courses: journalism faculty, media 
design, business and management faculty, business economics and public relations.  
Development strategies by 2020 
- the development and modernization of transport and communal infrastructure 
- the development of tourism offers based on traditional values   and natural   
 resources 
- the protection of cultural heritage and the promotion of cultural activities  
- the construction of the infrastructure in the enterprise zones, the formation of   
 better and investment environment 
- investments into small enterprises and craft industry (manufacturing and   
 processing, building industry, hunting tourism, information technology education) 
- the development and utilization of renewable energy sources 
- the encourage and development of training which meets the demand of the   
 economy.

Sources: www.mppi.hr; www.prostorno-kkz.hr; www.hrvatske-ceste.hr   
 www.pora.com.hr; www.dzs.hr 

References: 
List of state routes (Ministry of Maritime Transportation and Infrastructure)
The development strategy of Koprivnica- Križevci County 2011-2013 (PORA)
The Regional Planning of Koprivnica- Križevci County 2001
National Institute of Statistics – Census in 2011

Koprivnica-Križevci County is considered among the smaller counties of Croatia. 
The county is situated within the Pannon-Peripannon macro-region regarding the 
territorial division of the county. It borders with five counties (Medimurje, Varazdin, 
Virovitica-Drava side, Bjelovar-Bilogora and Zagrab Counties) together with Hungary.     
Size: 1 746 km²

Population: according to the census in 2011 the number or residents in Koprivnica-
Križevci County is 115.584 head, the population density is 71,8 persons/km², so the 
county belongs to the medium density areas of Croatia (the average is 78,3 persons km²).   
Number of settlements: 
In Koprivnica-Križevci County there are altogether 25 micro-regions/villages which 
include the towns of Koprivnica, Đurđevac and Križevci and 22 settlements.
The county seat is Koprivnica.        
Transport
The D41 main transportation road. The transport infrastructure is not ideal because 
there is no constructed motorway in the county. With the building of the Vrobec-
Koprivnica clearway, which makes the connection to Hungary, Koprivnica is connected 
to the X. and V/b. Pan-European transport corridors as well. The clearway along the 
Drava makes connection through Maribor to X/a. and V. Pan-European corridors too. 
The A12 motorway on the direction of Vrbovec–Križevci– Koprivnica-Hungarian 
border forms part of the planned Croatian motorway network. The motorway Nr. 12 
constructed in the direction of Vrbovec–Križevci–Koprivnica–Hungarian border and 
the motorway Nr. 13 linking Vrbovec–Bjelovar–Virovitica–Gola-Hungarian border 
form together the so-called Drava side-Bilogora Y-network.       
Rail network 

The main railway lines crossing the county:    
 - MG 1 (main line) Botovo (state boundary) – Koprivnica – Dugo Selo – Zagreb –  
  Karlovac – Rijeka, north-south direction main railway line.
 - I 100 Varazdin – Koprivnica – Osijek – Dalj (MP 14 (side line)), east-west  
  direction,  first-order line.    
 - II 205 Križevci (MG 1(main line)) – Bjelovar – Kloštar Podravski (I 100), east-west  
  direction, second-order line.
 - Botovo (state boundary) – Koprivnica – Dugo Selo – Zagreb – Karlovac – Rijeka  
  railway line, as well as the branch line toward Varazdin and Osijek form the main  
  rail transport of Croatia. 
 - In the county a first-class international railway border crossing can be also found  
  at Koprivnica-Gyékényes and the county is crossed by the 5b railway corridor   
  which connect Budapest to Rijeka thereby Center Europe to the Adriatic.

Airports
In the county there is one operating sport airport, the Danica.   

River transport
Regarding the European transport corridors the Drava navigability is considered with a 
pronounced role because in a broad sense it provides the connection between the East 
and the West. The river traffic, which is an integral part of the transport corridors, owns 
significant reserves (Port Karaš next to Ferdinandovac) but is currently not sufficiently 
developed.  



Önkormányzat tulajdonában lévő, ipari tevékenység   2. 
 folytatására alkalmas terület: van 

2.1. A területen kínált lehetőségek: zöld mezős és barna   
  mezős beruházás

2.2. Az ipari területre várt iparágak: mindenféle ipari   
  tevékenység

2.3. Kapcsolattartó: 
  Név: Jasmina Stričević
  Cím: 48000 Koprivnicia, Zrinski trg 1
  Telefon: + 385 48 279 506
  E-mail: gospodarstvo.financija@koprivnica.hr 

II. TurIZMuS

A településen meglévő turisztikai vonzerő: Naiv  1. 
  Művészek Múzeuma – Hlebine, Táplálkozási  
  Múzeum, „Danica” Emlékhely, „Crna gora” - erdő,  
  szecessziós épületek, templomok. Rendezvények:  
  Dráva menti motívumok, Reneszánsz fesztivál 
 

Az önkormányzat által ajánlott és kívánt turisztikai   2. 
  fejlesztési irányok: szállodaépítés, kerékpárutak   
  kialakítása   

Egyéb információk: 3. http://www.koprivnicatourism.  
  com/info.html  

Kapcsolattartó: 4. 
  Név: Renato Labazan
  Cím: 48000 Koprivnica, Trg b. Josipa jelačića 7 
  Telefon: + 385 48 621 433 
  E-mail cím: tzg-koprivnica@kc.t-com.hr

III. TovÁBBI FEjLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK

Koprivnica városa mindig készen áll arra, hogy fejlesztési, 
befektetői támogatást nyújtson a potenciális befektetőknek, 
függetlenül attól, hogy milyen jellegű tevékenységet 
folytatnak.  

I. IPar

Ipari park: van1. 
Az ipari park tulajdonosa: önkormányzat1.1. 
Az ipari parkban már működő iparágak: kereskedelem,  1.2. 

  cipőipar, fémipar, faipar, szivacsgyártás
Fejlesztési lehetőségek az ipari parkban: 1.3. 

  - ingatlanvásárlás  
  - inkubátorház
 1.4. Az ipari park üzemeltetője: 
  Név: Koprivnica Város Önkormányzata
  Cím: 48000 Koprivnica, Zrinski trg 1
  Honlap: www.koprivnica.hr
  Telefon: + 385 48 279 555
  vagy +385 48 279 506 
  E-mail: gospodarstvo.finanacija@koprivnica.hr 

I. InDuSTrIja

Poduzetnička zona: ima 1. 

 1.1. Vlasnik poduzetničke zone: samouprava
 1.2. Industrijske djelatnosti koje su zastupljene u poduzet- 
   ničkoj zoni: trgovina, obućarska industrija, metalna 
  industrija, drvna industrija, proizvodnja spužve
 1.3. Mogućnosti razvoja u poduzetničkoj zoni:

  - kupnja nekretnine  
  - poduzetnički inkubator 

1.4. Operater poduzetničke zone :  
  Ime: Grad Koprivnica 
  Adresa: Zrinski trg 1, 48000 Koprivnicia
  Web stranica: www.koprivnica.hr 
  Telefon: + 385 48 279 555  ili +385 48 279 506,
  E-mail adresa: gospodarstvo.finanacija@koprivnica.hr 

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

MoGućnoSTI uLaGanja

Területe: 91,05 km²
Lakosság száma: 30 854 fő (Népszámlálás 2011.)
Közúti megközelíthetőség:
A települést érintő vagy átszelő főközlekedési utak: D2, D41 sz. út
Autópálya elérhetőség: A4.  Távolsága a településtől: 30 km.  

vasúti megközelíthetőség: 
A települést érintő vasúti fővonal: Zágráb-Budapest

Önkormányzat:
Név: Koprivnica Város Önkormányzata
Cím: 48000 Koprivnicia, Zrinski trg 1
Honlap: www.koprivnica.hr 
Telefon: + 385 48 279 555

Befektetési lehetőségekről információt ad: 
Név: Jasmina Stričević
Cím: 48000 Koprivnicia, Zrinski trg 1
Telefon: + 385 48 279 506
E-mail: gospodarstvo.financija@koprivnica.hr 

Površina: 91,05 km²
Broj stanovnika: 30 854 stanovnika (Popis stanovništva 
2011.)
Cestovna povezanost:
Važnije ceste koje dotiču ili prolaze kroz naselje: D2, D41
Spoj na autocestu: A4. Udaljenost naselja: 30 km.
Željeznička povezanost:
Magistralna glavna pruga: Zagreb-Budapest

Samouprava
Ime: Grad Koprivnica
Adresa: Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica 
Web stranica: www.koprivnica.hr 
Telefon: + 385 48 279 555

Informacije o ulaganjima možete dobiti od: 
Ime: Jasmina Stričević
Adresa: Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica 
Telefon: + 385 48 279 506
E-mail adresa: gospodarstvo.financija@koprivnica.hr 

KoPrIvnICa
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Zemljište u vlasništvu samouprave koje može biti   2. 
 namijenjeno za industrijsku djelatnost: ima  
 2.1. Mogućnosti korištenja zemljišta: GF ulaganje i BF-  
  ulaganje

2.2. Industrijske djelatnosti koje su predviđene u   
  industrijskoj zoni: Sve industrijske djelatnosti su   
  prihvatljive

2.3. Kontakt osoba: 
  Ime: Jasmina Stričević
  Adresa: 48000 Koprivnica, Zrinski trg 1
  Telefon: + 385 48 279 506
  E-mail adresa: gospodarstvo.financija@koprivnica.hr

II. TurIZaM
Postojeće turističke atrakcije naselja: Muzej naive –  1. 

  Hlebine, Muzej prehrane, Spomen područje danica,  
  šuma Crna gora, secesijske zgrade, crkve, manifestacije:  
  Podravski motivi i Renesansni festival

Pravci preporučenog i željenog razvoja turizma:   2. 
  gradnja hotela, biciklističkih staza

Daljnje informacije: 3. http://www.koprivnicatourism.  
  com/info.html

Kontakt osoba:4. 
  Ime: Renato Labazan
  Adresa: Trg b. Josipa jelačića 7, 48000 Koprivnica
  Telefon: + 385 48 621 433 
  E-mail adresa: tzg-koprivnica@kc.t-com.hr

III. DaLjnjE MoGućnoSTI  Za raZvoj 
Grad Koprivnica je uvijek spreman pružiti pomoć za ulaganje 
i razvoj svim potencijalnim investitorima bez obzira na vrstu 
djelatnosti.

  Contact: Telephone: + 385 48 279 555
  or +385 48 279 506 
  E-mail address: gospodarstvo.finanacija@koprivnica.hr 

Land for industrial activities, owned by the local    2. 
 government: yes.

2.1. Opportunities offered in the land: green field and brown  
  field investment.

2.2. Industries awaited for industrial land: all kinds of   
  industrial activity. 

2.3. Contact person: 
  Name: Jasmina Stričević
  Address: 48000 Koprivnica, Zrinski trg 1
  Telephone: + 385 48 279 506
  E-mail address: gospodarstvo.financija@koprivnica.hr 

II. TourISM
The existing tourism attractions in the settlement:   1. 

  Museum of Naïve Artists – Hlebine, Nutrition Museum,  
  „Danica” Memorial, „Crna gora” - forest, Art Nouveau   
  buildings, churches. Events: Dráva-side motives,   
  Renaissance Festival.  

Tourist development directions recommended   2. 
  and desired by the local government: hotel    
  construction, development of bicycle paths. 

For further information: 3. http://www.koprivnicatourism. 
  com/info.html 

Contact person: 4. 
  Name: Renato Labazan
  Address: 48000 Koprivnica, Trg b. Josipa jelačića 7 
  Telephone: + 385 48 621 433 
  E-mail address: tzg-koprivnica@kc.t-com.hr

III. FurTHEr DEvELoPMEnT oPPorTunITIES
The town of Koprivnica is always ready to provide 
development and investment supports to potential 
investors, regardless of the type of activities they carry. 

I. InDuSTry

Industrial park: yes.1. 
The proprietor of the industrial park: local government1.1. 
The already operating industries in the industrial park:  1.2. 

  commerce, footwear industry, metal industry, wood   
  industry, sponge production.

Development opportunities in the industrial park: 1.3. 
  - purchase of property 
  - incubator house.
1.4. The operator of the industrial park: 
  Name: Local Government of Koprivnica Town
  Address: 48000 Koprivncia, Zrinski trg 1
  Website: www.koprivnica.hr 

InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size: 91,05 km²
Population: 30 854 head (census data in 2011)
road accessibility:
Main roads reaching or running across the town: D2, D41.
Motorway access: A4.  Distance from the town: 30 km.  

rail accessibility: 
Main railway lines reaching the town: Zagreb - Budapest

Local Government:
Name: Local Government of Koprivnica Town
Address: 48000 Koprivnica, Zrinski trg 1
Website: www.koprivnica.hr 
Telephone: + 385 48 279 555

Information on investment opportunities provided by: 
Name: Jasmina Stričević
Address: 48000 Koprivnica, Zrinski trg 1
Telephone: + 385 48 279 506
E-mail address: gospodarstvo.financija@koprivnica.hr 
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Önkormányzat tulajdonában lévő, ipar tevékenység folyta- 2. 
 tására alkalmas terület: van
 
 2.1. A területen kínált lehetőségek: zöld mezős és barna   
  mezős beruházás

2.2. Az ipari területre várt iparágak: élelmiszeripar, fémipar,  
  építőipar, járműipar, gépipar

2.3. További információ: www.djurdjevac.hr
2.4. Kapcsolattartó: 
  Név: Martin Mahović mérnök
  Cím: 48350 Đurđevac, Stjepana Radića 1
  Telefonszám: + 385 99 2143 198
  E-mail cím: martin.mahovic@kc.t-com.hr 

 
II. TurIZMuS

A településen meglévő turisztikai vonzerő: Đurđevac 1. 
 óvárosa Ivan Lacković Croata hagyatékával, a „Picoki” 
 legenda (kakas-legenda) – Horvátország szellemi 
 kulturális öröksége és kiemelt európai úticél  
 (European destination of exellence EDEN), „Đurđevački 
 pijesci” (homokterület) földrajzi – növénytani rezervátum, 
 Sveta Ana Falumúzeum, Slavko Čamba néprajzi 
 gyűjteménye, kerékpárutak, galéria utak, borutak.
 2. Az önkormányzat által ajánlott és kívánt turisztikai 
  fejlesztési irányok: „Picokijada” tematikus park létre- 
  hozása (Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia 2020.), 
  sportturizmus fejlesztése, sport- és szabadidőközpont 
  létrehozása 
 3. Egyéb információk: www.djurdjevac.hr
 4. Kapcsolattartó: 

  Név: Mario Fuček 
  Cím: 48350 Đurđevac, Starogradska 21 
  Telefon: + 385 48 812 046
  E-mail cím: tzdjurdjevac@gmail.com  

III. TovÁBBI FEjLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
 Vendéglátás, megújuló energiaforrások 
 További információ: www.djurdjevac.hr

I. IPar
Ipari park: van1. 

Az ipari park tulajdonosa: önkormányzati és    1.1. 
  magántulajdon

Az ipari parkban már működő iparágak: élelmiszer- 1.2. 
  feldolgozás (tejipar, húsipar, takarmánygyártás), faipar, 
   fémfeldolgozó ipar, építőipar, kereskedelem és ven- 
  déglátás 

Fejlesztési lehetőségek az ipari parkban: 1.3. 
  - ingatlan vásárlása 
  - ingatlan bérlés   
1.4. Az ipari park üzemeltetője: 
  Név: Đurđevac Város Önkormányzata
  Cím: 48350 Đurđevac, Stjepana Radića 1
  Honlap: www.djurdjevac.hr
  Telefon: + 385 48 811 052,
  E-mail: grad-djurdjevac@kc.t-com.hr   

I. InDuSTrIja 
1. Poduzetnička zona: ima
  1.1 Vlasnik poduzetničke zone: samouprava i privatno  
  vlasništvo
 1.2 Industrijske djelatnosti koje su zastupljene u poduzetnič- 
  koj zoni: prehrambeno – prerađivačka (mljekarska,  
  mesna industrija, tvornica stočne hrane), drvna,  
  metaloprerađivačka, građevinska industrija, trgovina i  
  ugostiteljstvo 
 1.3. Mogućnosti razvoja u poduzetničkoj zoni: 

  - kupnja nekretnine  
  - zakup nekretnine   
 1.4. Operater poduzetničke zone:   
    Ime: Grad Đurđevac
    Adresa: Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac
    Web stranica: www.djurdjevac.hr
    Telefon: +385 48 811 052 
    E-mail adresa: grad-djurdjevac@kc.t-com.hr

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

MoGućnoSTI uLaGanja

Területe: 157,19 km²
Lakosság száma: 8 264 fő (Népszámlálás 2011.)
Közúti megközelíthetőség:
A települést érintő vagy átszelő fő közlekedési utak: D2, D43 sz. út
Autópálya elérhetőség: A3.  Távolsága a településtől: 70 km.
vasúti megközelíthetőség: 
A települést érintő vasúti fővonal: Zágráb – Budapest, Zágráb 
– Eszék – Varasd

Önkormányzat:
Név: Đurđevac Város Önkormányzata
Cím: 48350 Đurđevac, Stjepana Radića 1
Honlap: www.djurdjevac.hr 
Telefonszám: + 385 48 811 052

Befektetési lehetőségekről információt ad: 
Név: Martin Mahović mérnök
Cím: 48350 Đurđevac, Stjepana Radića 1
Telefonszám: + 385 99 2143 198
E-mail cím: martin.mahovic@kc.t-com.hr

Površina: 157,19 km²
Broj stanovnika: 8 264 stanovnika (Popis stanovništva 2011.)
Cestovna povezanost:
Važnije ceste koje dotiču ili prolaze kroz naselje: D2, D43
Spoj na autocestu: A3. Udaljenost naselja: 70 km.
Željeznička povezanost:
Magistralna glavna pruga: Zagreb-Budapest, Zagreb – 
Osijek i Osijek – Varaždin

Samouprava
Ime: Grad Đurđevac
Adresa: Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac 
Web stranica: www.djurdjevac.hr
Telefon: +385 48 811 052

Informacije o ulaganjima možete dobiti od: 
Ime: Martin Mahović, dipl.ing
Adresa: Stjepana Radića 1, 48350 Durdevac
Telefon: +385 99 2143 198 
E-mail adresa: martin.mahovic@kc.t-com.hr

 ĐurĐEvaC
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2. Zemljište u vlasništvu samouprave koje može biti   
 namijenjeno za industrijsku djelatnost: ima  
  2.1. Mogućnosti korištenja zemljišta: GF ulaganje i BF-  
  ulaganje
  2.2. Industrijske djelatnosti koje su predviđene u industrijs-  
  koj zoni: prehrambena, drvna, građevinska  industrija,  
  industrija vozila, strojeva
  2.3. Daljnje informacije: www.djurdjevac.hr
  2.4. Kontakt osoba:

  Ime: Martin Mahović dipl.ing.
  adresa: Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac
  Telefon: +385 99 2143 198
  E-mail: martin.mahovic@kc.t-com.hr  

II. TurIZaM

Postojeće turističke atrakcije naselja: Stari grad  1. 
  Đurđevac sa poznatom Donacijom Ivana Lackovića  
  Croate, Legenda o Picokima – nematerijalno  
  kulturno dobro Republike Hrvatske i članica  
   

  Europskih turističkih destinacija izvrsnosti  
  (European destination of exellence EDEN), Geografsko  
  – botanički rezervat  Đurđevački pijesci, Etno selo Sveta  
  Ana, Kurija ’’Barnagor’’, Etnografska zbirka Slavka 
  Čambe, biciklističke, galerijske i vinske staze.

Pravci preporučenog i željenog razvoja turizma: Od 2. 
   nacionalnog interesa je izgradnja Tematskog parka  
  ’’Picokijade’’ (Nacionalna strategija turizma 2020.) te  
  razvoj sportskog turizma i ulaganje u sportsku 
  infrastrukturu (športsko – rekreacijski centar) 

Daljnje informacije: 3. www.djurdjevac.hr
Kontakt osoba:4. 

  Ime: Mario Fuček
  Adresa: Starogradska 21, 48350 Đurđevac
  Telefon: +385 48 812 046
  E-mail: tzdjurdjevac@gmail.com  

III. DaLjnjE MoGućnoSTI Za raZvoj 
Ugostiteljstvo, obnovljivi izvori energije
Daljnje informacije: www.djurdjevac.hr

Land for industrial activities, owned by the local  2. 
 government: yes.

2.1. Opportunities offered in the land: green field and  
  brown field investment.

2.2. Industries awaited for industrial land: food industry,  
  building industry, vehicle   industry and mechanical  
  industry. 

2.3. For further information: www.djurdjevac.hr
2.4. Contact person: 
  Name: Martin Mahović engineer
  Address: 48350 Durdevac, Stjepana Radića 1
  Telephone: + 385 99 2143 198
  E-mail address: martin.mahovic@kc.t-com.hr

II. TourISM
The existing tourism attractions in the settlement: Old   1. 

  Town of Đurđevac with the heritage of Ivan Lacković  
  Croata, the „Picoki”-legend (the rooster-legend) –  
  Croatia’s intellectual and cultural legacy and also a  
  European priority destination (European destination  
  of exellence EDEN), „Đurđevački pijesci” (sand field) geo- 
  botanical reserve, Sveta Ana Village Museum, Slavko  
  Čamba’s ethnographical  collection,  bicycle trails, gallery  
  routes, wine tours.

Tourist development directions recommended and  2. 
  desired by the local government: establishment of   
  „Picokijada” Thematic Park (National Tourism  
  Development Strategy 2020.), development of sport  
  tourism, establishment of a sport-leisure center.  

For further information: 3. www.djurdjevac.hr
Contact person: 4. 

  Name: Mario Fuček 
  Address: 48350 Durdevac, Starogradska 21 
  Telephone: + 385 48 812 046
  E-mail address: tzdjurdjevac@gmail.com
  

III. FurTHEr DEvELoPMEnT oPPorTunITIES
Catering, renewable energy sources.
For further information: www.djurdjevac.hr

I. InDuSTry
Industrial park: yes 1. 

 1.1. The proprietor of the industrial park: local government  
  and private property
 1.2. The already operating industries in the industrial park:  
  food  processing (diary- and meat industry, fooder  
  production), wood industry,  metal processing industry,  
  building industry, commerce and catering
  1.3. Development opportunities in the industrial park: 

  - purchase of property, rental of property   
 1.4. The operator of the industrial park: 
  Name: Local Government of Durdevac Town
  Address: 48350 Durdevac, Stjepana Radića 1
  Website: www.djurdjevac.hr
  Contact: telephone: + 385 48 811 052,
  E-mail address: grad-djurdjevac@kc.t-com.hr 

   

InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size: 157,19 km²
Population: 8 264 head (census data in 2011)
road accessibility:
Main roads reaching or running across the town: D2, D43.
Motorway access: A3.  Distance from the town: 70 km.
rail accessibility: 
Main railway lines reaching the town: Zagreb – Budapest, 
Zagreb – Osijek – Varazdin 

Local Government:
Name: Local Government of Durdevac Town
Address: 48350 Durdevac, Stjepana Radića 1
Website: www.djurdjevac.hr 
Telephone: + 385 48 811 052

Information on investment opportunities provided by: 
Name: Martin Mahović engineer
Address: 48350 Durdevac, Stjepana Radića 1
Telephone: + 385 99 2143 198
E-mail address: martin.mahovic@kc.t-com.hr
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Önkormányzat tulajdonában lévő, ipari tevékenység folyta- 2. 
 tására alkalmas terület: van

2.1. A területen kínált lehetőségek: zöld mezős beruházás
2.2. Az ipari területre várt iparágak: élelmiszeripar, járműipar,  

  faipar, építőipar, gépipar
2.3. További információ: www.zone.krizevci.hr   
2.4. Kapcsolattartó: 
  Név: Darko Masnec főosztályvezető
  Cím: 48260 Križevci,
  Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12
  Telefonszám: + 385 48 628 943
  E-mail cím: financije@krizevci.hr 

II. TurIZMuS
A településen meglévő turisztikai vonzerő: Čabraji-tó,  1. 

  Kalnik Óvár, szakrális és kulturális építmények
Az önkormányzat által ajánlott és kívánt turisztikai  2. 

  fejlesztési irányok: vidéki és falusi turizmus, borutak   
Egyéb információk: Križevaci Turisztikai Közösség3. 
Kapcsolattartó: 4. 

  Név: Križevaci Turisztikai Közösség
  Cím: 48260 Križevci, Trg Antuna Nemčića 6
  Telefon: +385 48 681 199 
  E-mail: www.tz-krizevci.hr 

III. TovÁBBI FEjLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
 Technológiai park és fejlesztési központ (az egykori laktanya 

 hangárjai): élelmiszeripari célokra

I. IPar

Ipari park: van (Gornji Čret – vállalkozói övezet)1. 
Az ipari park tulajdonosa: önkormányzat1.1. 
Az ipari parkban már működő iparágak: új, még nincs  1.2. 

  benne vállalkozó 
Fejlesztési lehetőségek az ipari parkban: 1.3. 

  - ingatlan vásárlása 
  - ingatlan bérlése
1.4. Az ipari park üzemeltetője: 
  Név: Križevci Város Önkormányzata
  Cím: 48260 Križevci,
  Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12
  Honlap: www.krizevci.hu
  Kapcsolat: telefon: + 385 48 628 943,
  vagy + 385 48 681 002, 
  E-mail: financije@krizevci.hr  

I. InDuSTrIja

Industrijski park: ima (Poduzetnička zona Gornji Čret) 1. 

Vlasnik industrijskog parka: samouprava1.1. 
Industrijske djelatnosti koje su zastupljene u   1.2. 

  poduzetničkoj zoni: nova zona, nema još poduzetnika 
Mogućnosti razvoja u poduzetničkoj zoni:1.3. 

  - kupnja nekretnine  
  - zakup nekretnine   

Operater poduzetničke zone:   1.4. 
  Ime: Grad Križevci
  Adresa: Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12,
  48260 Križevci
  Web stranica: www.krizevci.hr 
  Telefon: +385 48 628 943 ili +385 681 002    

  E-mail adresa: financije@krizevci.hr

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

MoGućnoSTI uLaGanja

Területe: 263,72 km²
Lakosság száma: 2 155 fő (Népszámlálás 2011.)
Közúti megközelíthetőség:
A települést érintő vagy átszelő fő közlekedési utak: D22, D41 
sz. út
Autópálya elérhetőség: A12.  Távolsága a településtől: 25 km.  
vasúti megközelíthetőség: 
A települést érintő vasúti fővonal: Zágráb-Budapest

Önkormányzat:
Név: Križevci Város Önkormányzata
Cím: 48260 Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12
Honlap: www.krizevci.hr 
Telefonszám: + 385 48 681 411

Befektetési lehetőségekről információt ad: 
Név: Darko Masnec főosztályvezető
Cím: 48260 Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12
Telefonszám: + 385 48 628 943
E-mail cím: financije@krizevci.hr 

Površina: 263,72 km²
Broj stanovnika: 21 155 stanovnika (Popis stanovništva 
2011.)
Cestovna povezanost: 
Važnije ceste koje dotiču ili prolaze kroz naselje: D22, D41
Spoj na autocestu: 12 km. Udaljenost naselja: 25km
Željeznička povezanost:
Magistralna glavna pruga: Zagreb-Budapest

Samouprava
Ime: Grad Križevci
Adresa: Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci
Web stranica: www.krizevci.hr 
Telefon: +385 48 681 411 

Informacije o ulaganjima možete dobiti od: 
Ime: Darko Masnec, pročelnik
Adresa: Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci
Telefon: +385 48 628943
E-mail adresa: financije@krizevci.hr 

KrIŽEvCI
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Zemljište u vlasništvu samouprave koje može biti   2. 
 namijenjeno za industrijsku djelatnost: ima  

 Mogućnosti korištenja zemljišta: GF ulaganje2.1. 
Industrijske djelatnosti koje su predviđene u  2.2. 

  industrijskoj zoni: prehrambena, drvna, građevinska   
  industrija, industrija vozila, strojeva

 Daljnje informacije: 2.3. www.zone.krizevci.hr
 Kontakt osoba:2.4. 

  Ime: Darko Masnec, pročelnik
  Adresa: Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12,
  48260 Križevci
  Telefon: +385 48 628943
  E-mail adresa: financije@krizevci.hr 

II. TurIZaM

Postojeće turističke atrakcije naselja: jezero Čabraji,   1. 
  Stari grad Kalnik, sakralni i kulturni objekti

Pravci preporučenog i željenog razvoja turizma: ruralni i  2. 
  seoski turizam, vinske ceste

Daljnje informacije: Turistička zajednica Grada   3. 
  Križevaca

Kontakt osoba:4. 
  Ime: Turistička zajednica 
  Adresa: Trg Antuna Nemčića 6, 48260 Križevci
  Telefon: +385 48 681 199 
  E-mail: www.tz-krizevci.hr 

III. DaLjnjE MoGućnoSTI  Za raZvoj 

 Tehnološki park i razvojni centar (hangari bivše vojarne):   
 prehrambena indrustrija

  Contact: telephone: + 385 48 628 943,
  or + 385 48 681 002, 
  E-mail address: financije@krizevci.hr  

2. Land for industrial activities, owned by the local    
 government: yes.

2.1. Opportunities offered in the land: green field   
  investment

2.2. Industries awaited for industrial land: food industry,   
  vehicle industry, wood industry, building industry,   
  machinery industry. 

2.3. For further information: www.zone.krizevci.hr   
2.4. Contact person: 
  Name: Darko Masnec head of department 
  Address: 48260 Križevci, Ivana Zakmardija    

  Dijankovečkog 12
  Telephone: + 385 48 628 943
  E-mail address: financije@krizevci.hr 

II. TourISM

1.  The existing tourism attractions in the settlement: 
 Lake Čabraj, Kalnik Old Castle, sacral and cultural buildings
2. Tourist development directions recommended and  
 desired by the local government: rural and village tourism,  
 wine-tours   
3.  Other information: Križevac Tourism Community
4.  Contat: 

 Name: Križevac Tourism Community
 Address: 48260 Križevci, Trg Antuna Nemčića 6
 Telephone: +385 48 681 199 
 E-mail address: www.tz-krizevci.hr 

III. FurTHEr DEvELoPMEnT oPPorTunITIES 

Technology parks and development center (former army 
 barrack hangar): for food industry purpose

I. InDuSTry

1. Industrial park: yes (Gornji Čret – enterprise zone)
1.1. The proprietor of the industrial park: local government
1.2. The already operating industries in the industrial park:  

  the park is new, no settled enterprise yet  
1.3. Development opportunities in the industrial park: 
  - purchase of property
  - rental of property
1.4. The operator of the industrial park: 
  Name: Local Government of Križevci Town
  Address: 48260 Križevci, Ivana Zakmardija    

  Dijankovečkog 12
  Website: www.krizevci.hu 

InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size: 263,72 km²
Population: 21 155 head (census data in 2011)
rail accessibility:
Main roads reaching or running across the town: D22, D41.
Motorway access: A12.  Distance from the town: 25 km.  

rail accessibility: 
Main railway line reaching the town: Zagreb-Budapest

Local Government:
Name: Local Government of Križevci Town
Address: 48260 Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12
Website: www.krizevci.hr 
Telephone: + 385 48 681 411

Information on investment opportunities provided by: 
Name: Darko Masnec head of department
Address: 48260 Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12
Telephone: + 385 48 628 943
E-mail address: financije@krizevci.hr 
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Lepoglava és Novi Marof), a kitűnő közlekedési kapcsolattal rendelkező övezetek 
(Breznički Hum, Breznica), valamint a szlovén határ közelében található övezetek 
(Cestica, Bednja és Petrijanec).  

Turizmus
A megye turisztikai vonzerői: épített örökségek, természeti vonzerők. Varasd városa 
építészeti és zenei örökségeiről ismert, híres a Spancirfest Fesztiválja. Varaždinske 
Toplice vonzereje a termálfürdő, Ludbreg híres zarándokhely, Trakošćan pedig 
várkastélya miatt keresett idegenforgalmi célpont. További turisztikai látnivalók: a 
Mura-Dráva Nemzeti Park, kerékpár- és kiránduló utak, valamint borutak.

Oktatás   
Középfokú szakirányok: elektrotechnika, multimédia, tervezés-kivitelezés, faipar, 
gyártástechnológia, építőipar-épületgépészet, műszaki és kereskedelmi logisztika, 
informatika, technológia, a szociális ágazathoz kapcsolódó foglalkozáscsoportok, 
egészségügy, könnyűipar, természetvédelem, közlekedés, kereskedelem, marketing, 
vendéglátás, turizmus, mezőgazdaság, élelmiszeripar.  
Felsőoktatás:

- Szervezéstudományi és Informatikai Kar (Zágrábi Egyetem)
- Geotechnológiai Kar  (Zágrábi Egyetem)
- Textiltechnológiai Kar (Zágrábi Egyetem)
- Eszéki Közgazdasági Egyetem szakstúdiuma
- Adventista Teológiai Kar, Adventista Főiskola, Maruševec
- Felsőfokú Szakképző Akadémia

Varasd megye fejlesztési stratégiája 2020-ig
 -  Logisztikai központok, raktárak, infokommunikációs központok fejlesztése
 - Vállalkozói infrastruktúra fejlesztése. Vállalkozói övezetek infrastruktúrájának 
   kiépítése, jobb vállalkozói, befektetői környezet kialakítása innovatív szolgálta- 
  tások, vállalkozásoknak kialakított ICT-szolgáltatások felajánlásával   

- A kutatói és a magánszektor együttműködésének támogatása   
- A határon átnyúló, az ismeretek és az innovatív technológia átadását célzó együtt- 

 működési projektek előkészítése és lebonyolítása    
- A hagyományos értékeken alapuló turisztikai kínálat fejlesztése 
- A megújuló energiaforrások termelő és forgalmazó rendszereinek fejlesztése: 

  geotermikus energia hasznosítása a villamosenergia - termelésben, napkollek- 
 toros fűtés, biomassza és biogáz használata

- Az energiaszektor szereplői közötti határon átnyúló kapcsolatok kiépítése  

Forrás:  www.azra.hr;  www.minpo.hr;  www.varazdinska-zupanija.hr 
Felhasznált irodalom: 
- Varasd megye fejlesztési stratégiája 2011-2013.
- Varasd Megyei Fejlesztési Ügynökség - Megyei fejlesztési stratégia; A turizmus fejlesztésének irányelvei  
 (AZRA)
- A vállalkozások fejlesztésének stratégiája 2013–2020. - Első tervezet – Vállalkozás- és Kisipari   
 Fejlesztési  Minisztérium 

Varasd megye a Horvát Köztársaság északi szegletében található. Északnyugatról a 
Szlovén Köztársasággal, északkeletről Muraköz megyével, délkelet felől Kapronca-
Körös megyével, délről Zágráb megyével, délnyugatról pedig Krapina-Zagorje 
megyével határos. 
Területe: 1 261,29 km². 
Lakosság száma: 176 046 fő (Statisztikai Hivatal 2011). A megye területén élő 
gazdaságilag aktív népesség száma: 62 000 fő.
Települések száma:
Közigazgatási szempontból a megye 6 városra és 22 községre oszlik.  
A megye székhelye Varasd város (Varaždin). Városi rangot viselnek még Ivanec (Ivánc), 
Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof és Varaždinske Toplice (Varasdfürdő).

Közlekedés
Varasd megyét 40 km hosszúságban szeli keresztül a teljes szélességben kiépített 
Budapest – Goričan – Varaždin – Zagreb autópálya, amely a megye északi és déli része 
között teremt kapcsolatot. Öt le/felhajtó ágával az autópálya jobb elérhetőséget jelent 
a mellette 10-15 km széles sávban található települések számára.  

Vasúthálózat
A megye területén 91,751 km-nyi vasútvonal található, ebből az R202 sz. Varaždin – 
Koprivnica, az R201 sz.(Čakovec) – Varaždin – Zaprešić – (Zagreb) főrendű vonalak, az 
L 201 sz. Varaždin – Golubovec pedig másodrendű vonal.  Ezek egyvágányú, nem 
villamosított, vegyes forgalmú vonalak.   
A megengedett sebesség ezeken a vonalakon 45–100 km/óra között változik.
Mindegyik vonalon szükség van az infrastruktúra korszerűsítését, Kapronca felé és 
a Zágráb – Csáktornya vonalon pedig a villamosított kétvágányú vonalak kiépítését 
célzó befektetésekre.  

Légikikötők
A Varasd mellett található repülőtér hivatkozási kódja 2C (kisebb repülőgépekkel 
történő személy- és áruszállítás), a kifutópálya hossza 1730 méter, szélessége 30 
méter. Az ICAO minősítés szerint 3C besorolást szerzett. A varasdi repülőtér irányítását 
a Varaždin Airport Vállalat végzi.

Gazdaság  –  fontosabb működő iparágak    
Élelmiszeripar (tejfeldolgozás, tejtermékgyártás, húsipar), bőrruházat gyártása, férfi-
női konfekció, szövetek és más textilipari termékek gyártása, fémipar, faipar, minőségi 
fabútorok és más fatermékek gyártása.       

Ipari parkok 
Az ipari – vállalkozói övezetek területe több mint 6.8 km2. Legjobbaknak a Varasd 
területén és a város szélén található ipari parkok számítanak. Az övezetben 11 új 
termelőegység működik, és  mintegy 2200 dolgozónak biztosít munkát. Kiváló 
fejlesztési potenciállal rendelkeznek a nagyobb számú lakosságot tömörítő 
székhelytelepüléseken létesült vállalkozói övezetek (Ludbreg, Kneginec, Ivanec, 

Dopuštene brzine variraju od 45 – 100 km/sat. Na svim prugama potrebna su ulaganja u
modernizaciju infrastrukture, s težnjom izgradnje dvokolosječnih elektrificiranih
pravaca prema Koprivnici i na pruzi Zagreb – Čakovec.

Zračne luke
Aerodrom u neposrednoj blizini Varaždina spada u referentni kod 2C (za prijevoz putnika 
i robe manjim zrakoplovima), dužina piste iznosi 1730 metara, dok je njezina širina 
30 metara. Prema ICAO klasifikaciji kodne je oznake 3C. Varaždinskim aerodromom 
upravlja gradsko poduzeće Varaždin Airport.

Gospodarstvo  –  karakteristične industrijske grane koje funkcioniraju  
Prehrambena industrija (prerada mlijeka, proizvodnja mliječnih proizvoda, mesna 
industrija), proizvodnja kožne obuće, proizvodnja ženske i muške konfekcije, tkanina 
i drugih tekstilnih proizvoda, metalna industrija, drvna industrija, proizvodnja 
kvalitetnog drvenog namještaja i drugih proizvoda od drva. 

Industrijski parkovi
 
Poduzetničke zone, poslovne zone obuhvaćaju više od 6.8 km2. Najatraktivnijm 
zonama smatraju se one u Varaždinu te na rubovima grada. U zoni se nalazi 11 novih 
proizvodnih tvornica i zapošljava blizu 2200 radnika. 
Ostale poduzetničke zone sa dobrim razvojnim potencijalom su one u ostalim 
središtima koncentracije stanovništva (Ludbreg, Kneginec, Ivanec, Lepoglava i Novi 
Marof), zone sa odličnim pristupom transportnoj mreži (Breznički Hum, Breznica) i 
zone blizu slovenske granice (Cestica, Bednja i Petrijanec).  

Varaždinska županija nalazi se na krajnjem sjevernom dijelu Republike Hrvatske, 
gdje graniči s Republikom Slovenijom na sjeverozapadu, Međimurskom županijom 
na sjeveroistoku, Koprivničko-križevačkom županijom na jugoistoku, Zagrebačkom 
županijom na jugu te Krapinsko-zagorskom županijom na jugozapadu. 
Površina: 1 261,29 km². 

Broj stanovnika: 176.046  stanovnika. (podaci Državnog zavoda za statistiku iz 2011). 
Posljednjih nekoliko godina ukupan broj radno sposobnog stanovništva na području 
Županije kreće se oko 62.000.

Broj naselja:
Varaždinska županija administrativno je podijeljena na 6 gradova i 22 općine.  Sjedište 
Županije je grad Varaždin. Status grada u Varaždinskoj županiji imaju Varaždin, Ivanec, 
Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof i Varaždinske Toplice.

Promet
Cestovna mreža
Kroz Varaždinsku županiju prolazi autocesta Budimpešta – Goričan – Varaždin – Zagreb, 
u dužini od oko 40 km, u punom profilu, koja povezuje sjeverni i južni dio Županije. Pet 
izlaza/ulaza na autocestu omogućavaju povezanost naselja koja su u koridoru od 10-15 
km od autoceste.

Željeznička mreža
Na području Županije prolazi 91,751 km pruga, od toga su pruga R202 Varaždin –
Koprivnica i pruga R201(Čakovec) – Varaždin – Zaprešić – (Zagreb) pruge 1. reda, a pruga
L 201 Varaždin – Golubovec je pruga 2. reda. Sve pruge su jednokolosiječne i bez 
elektrifikacije te se na njima odvija mješovit promet.

varaSD MEGyE - varaŽDInSKa ŽuPanIja
- varaZDIn CounTy 
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Razvojna strategija Varaždinske županije do 2020.
- Razvoj i proširenje kapaciteta logističkih centara, skladišta, info-komunikacijskih  

 sustava  
- Razvijanje poduzetničke infrastrukture. Dovršenje infrastrukture poduzetničkih  

 zona, stvaranje bolje poduzetničke i ulagačke klime boljim inovativnim uslugama,  
 korištenjem ICT-a u poduzetništvu

- Poticanje suradnje istraživačkog i privatnog sektora
- Priprema i provedba projekata prekogranične suradnje s ciljem transfera znanja i  

 inovativne tehnologije
- Razvoj turističke ponude temeljene na tradicionalnim vrijednostima 
- Poticati i razviti sustav za proizvodnju i distribuciju energije iz obnovljivih izvora:   

 korištenje geotermalne vode u proizvodnji električne energije, uporaba solarnih  
 kolektora za grijanje, korištenje biomase i bioplina

 - Uspostaviti prekograničnu suradnju s dionicima na području energetike

Izvor podataka: www.azra.hr; www.minpo.hr; www.varazdinska-zupanija.hr 
Korištena literatura: 
- Županijska razvojna strategija Varaždinske županije 2011-2013. 
- Agencija za razvoj Varaždinske županije – AZRA, Županijska razvojna strategija.    
 Smjernice razvoja turizma. AZRA
- Strategija razvoja poduzetništva 2013.–2020. - prvi nacrt – Ministarstvo poduzetništva i obrta

Turizam
Županijske turističke atrakcije: Grad Varaždin, poznat po očuvanoj arhitekturi, glazbi 
i festivalu Špancirfest, Grad Varaždinske Toplice poznato termalno kupalište, Grad 
Ludbreg poznat kao hodočasničko središte, te dvorac Trakošćan. Od ostalih atrakcija 
poznati su Regionalni park Mura- Drava, biciklističke staze, izletišta te vinske ceste.

Obrazovanje   
Srednje strukovno obrazovanje:
elektrotehnika, multimedija, dizajn i implementacija, njega,  drvna industrija, 
građevinska industrija-građevinski inženjering, tehnika i komercijalna logistika, 
informatika, strojarstvo, skupina zanimanja koja su vezana za socijalni sektor, zdravstvo, 
laka industrija, zaštita okoliša, promet, trgovina, marketing, ugostiteljstvo, turizam, 
poljoprivreda, prehrambena industrija.

Visoko obrazovanje: 
- FOI – Fakultet organizacije i informatike (Sveučilište Zagreb)
- Geotehnički fakultet Varaždin (Sveučilište Zagreb)
- TTF – Tekstilno-tehnološki fakultet (Sveučilište Zagreb)
- Ekonomski fakultet Osijek, stručni studij Varaždin (Sveučilište J.J. Strossmayera) 
- Adventistički teološki fakultet - adventističko učilište Maruševec
- Veleučilište u Varaždinu

Varazdin County is located in the northern corner of the Republic of Croatia. It borders 
with the Republic of Slovenia from north-west, Medjimurska County from north-east, 
Koprivnica-Križevci County from south-east, Zagreb County from south and Krapina-
Zagorje County from south-west. 
Size: 1 261,29 km².

Population: 176.046 head (Bureau of Statistics 2011). The number of the 
economically active population living in the county is 62.000 persons. 

The number of settlements:
The county is divided into 6 towns and 22 settlements from administrative aspects. 
The county seat is the town of Varazdin. Other settlements bear town status like 
Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof és Varaždinske Toplice.

Transport
Road network
Varazdin County is crossed by the 40 km long and in width fully constructed Budapest 
– Goričan – Varaždin – Zagreb motorway which connects the northern and southern 
part of the county. The motorway – with its five exits and slip roads – means more 
accessibility for the settlements located in its 10-15 km wide zone.   
Rail network
In the county’s area a total 91.751 km of railway line is located of which lines Nr. R202 
Varaždin – Koprivnica, Nr. R201 (Čakovec) – Varaždin – Zaprešić – (Zagreb) are main 
railway lines and line Nr. L 201 Varaždin – Golubovec is second-order rail line. These are 
single-tracks, non-electrified, mixed-traffic railway lines. 
The speed limit range on these lines is 40-100 km/hour. Each line demands 
infrastructure modernization and investments aiming for constructing of electrified, 
double-track lines toward Koprivnica and Zagreb – Cakovec direction. 

Airports
The reference code of the airport which is located in the vicinity of Varazdin is 2C 
(passenger and goods transfer with smaller aircrafts), the length of the runway is 
1.730 meters with a width of 30 meters.  Regarding the ICAO classification it has 
gained 3C reference certification. The Varazdin Airport is operated by the Varaždin 
Airport Company. 
Economy – major operating industries    
Food industry (diary processing, diary production, meat industry), manufacturing of 
leather clothing, men’s and women’s garment, fabrics and other textile production, 
metal industry, wood industry, manufacturing of quality wood furniture and other 
wood products.

Industrial parks 
The industrial–entrepreneur zone areas cover more than 6,8 km2.  The biggest 
industrial parks can be found in the area of Varazdin and in the edge of the town. 
In the zone there are 11 new production units and these provide employment for 
approximately 2.200 employees.  The entrepreneur zones, which was established in 
seat towns with a great number of population, bear excellent development potential 
(Ludbreg, Kneginec, Ivanec, Lepoglava and Novi Marof) together with the zones with 
excellent public transport connections (Breznički Hum, Breznica) and zones that 
located near the Slovenian border (Cestica, Bednja i Petrijanec).

Tourism
The tourism attraction of the county: built heritages and natural attractions. The 
town of Varazdin is known for its architectural and musical heritage together with its 
famous Spancirfest Festival. The attractions of Varasdinske Toplice are the thermal spa, 
the famous place of pilgrimage Ludbreg and Trakošćan is visited tourism destination 
because of its castle. Other tourist attractions: the Mura-Drava National Park, bike and 
hiking routes as well as wine tours. 

Education   
Secondary specializations:
electrical engineering, multimedia, design and implementation, wood industry, 
production technology, building industry and building service, technical and trade 
logistics, information technology, technology, professional groups related to the 
social sector, health care, light industry, environmental protection, transportation, 
commerce, marketing, catering, tourism, agriculture and food industry.

Higher education:
- Faculty of Organization of Sciences and Informatics (University of Zagreb) 
- Faculty of Geotechnical Sciences (University of Zagreb) 
- Faculty of Textile Technology (University of Zagreb) 
- Study Indicate of University of Economics in Osijek 
- Adventist Theological Faculty of Adventist College, Maruševec
- Academy of Higher Vocational Training

The development strategy of Varazdin County by 2020  
-  The development and expansion of logistics centers, warehouses and ICT centers.
- The development of entrepreneurial infrastructure. The construction of   

 infrastructure of enterprise zones, the formation of better business, investment  
 environment offering innovative services and ICT services developed for the   
 entrepreneurs 
- The support for the co-operation of research and private sector 
- The preparation and implementation of cross-border co-operations projects   

 which aiming the transfer knowledge and innovative technology
- The development of tourism services based on traditional values
- The development of renewable energy production and distribution systems: use  

 of geothermal energy for electricity generation, solar heating, biomass and   
 biogas usage
- The development of the cross-border relationships of energy sector actors  

Sources: www.azra.hr; www.minpo.hr; www.varazdinska-zupanija.hr
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 Honlap: www.slobodna-zona.hr
 Telefon: +385 42 492 027
 E-mail cím: info@slobodna-zona.hr 

2.  Önkormányzat tulajdonában lévő, ipari tevékenység folytatá- 
 sára alkalmas terület: van

2.1. A területen kínált lehetőségek: zöld és barna mezős   
  beruházás

2.2. Az ipari területre várt iparágak: IKT (információs és  
  kommunikációs technológia), élelmiszeripar, gépipar,  
  járműipar, gépgyártás, faipar   

2.3. Kapcsolattartó: 
  Név: Natalija Martinčević, polgármester-helyettes   

  asszony
  Cím: 42000 Varaždin, Trg kralja Tomislava 1 
  Telefon: +385 42 402 503
  E-mail: natalija.martincevic@varazdin.hr

II. TurIZMuS  

1. A településen meglévő turisztikai vonzerő: óvárosi védett  
 terület, „Stari grad” (Óvár) várkastély, Varasdi Városi Múzeum, 
   „Špancirfest” (Sétafesztivál), „Varasdi Barokk Esték” fesztivál, 
 Dráva folyó, természeti örökségek    
2. Az önkormányzat által ajánlott és kívánt turisztikai fejlesztési  
 irányok: kulturális turizmus, városi turizmus, bor- és gasztro- 
 turizmus, szállodaépítés, kempingépítés              
3. További információ: Varasdi Turisztikai Közösség 
 (www. tourism-varazdin.hr )
4. Kapcsolattartó: 
 Név: Branka Tropp, a Turisztikai Hivatal igazgatója  
 Cím: Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin
 Telefon: +385 42 210 987
 E-mail: branka@spancirfest.com 

III. TovÁBBI FEjLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
 Kereskedelem, logisztika, turizmus, vendéglátás   

I. IPar

Ipari park: van 1. 

 1.1. Az ipari park tulajdonosa: önkormányzat,    
  önkormányzati gazdasági társaság
 1.2. Az ipari parkban már működő iparágak: ruhaipar, 
   gépipar, faipar, cipőgyártás, fémfeldolgozó ipar, keres- 
  kedés, szállítmányozással kapcsolatos tevékenységek
 1.3. Fejlesztési lehetőségek az ipari parkban: 

  - ingatlan vásárlása
  - ingatlan bérlése
1.4. Az ipari park üzemeltetője: 
  Név: Slobodna zona Varaždin 
  Cím: 42202 Trnovec Bartolovečki , Gospodarska 1   
  Trnovec  

I. InDuSTrIja 

1. Industrijski park: ima     
1.1. Vlasnik industrijskog parka: samouprava, trgovačko   

  društvo samouprave 
1.2. Industrijske djelatnosti koje su zastupljene u poduzetnič-  

  koj zoni: tekstilna, strojarska, drvna, obućarska, metalno- 
  prerađivačka, trgovina, otpravnički poslovi

1.3. Mogućnosti razvoja u poduzetničkoj zoni:
  - kupnja nekretnine  
  - zakup nekretnine   
1.4. Operater poduzetničke zone:
  Ime: Slobodna zona Varaždin
  Adresa: Gospodarska 1, Trnovec,
  42202 Trnovec Bartolovečki
  Web stranica: www.slobodna-zona.hr 
  Telefon: +385 42 492 027,
  E-mail adresa: info@slobodna-zona.hr 

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

MoGućnoSTI uLaGanja

Területe: 59,45 km²
Lakosság száma: 47 055 fő (Népszámlálás 2011.)

Közúti megközelíthetőség:
A települést érintő vagy átszelő főközlekedési utak: 2 GP,
3 GP, D2 sz. út
Autópálya elérhetőség: A4. Távolsága a településtől: 7 km.
vasúti megközelíthetőség: 
Települést érintő vasúti mellékvonal: van

Önkormányzat:
Név: Varasd Város Önkormányzata
Cím: 42000 Varaždin, Trg kralja Tomislava 1
Honlap: www.varazdin.hr
Telefon: +385 42 402 500

Befektetési lehetőségekről információt ad: 
Név: Natalija Martinčević, polgármester -helyettes asszony
Cím: 42000 Varaždin,  Trg kralja Tomislava 1 
Telefon: +385 42 402 503
E-mail cím: natalija.martincevic@varazdin.hr

Površina: 59,45 km²
Broj stanovnika: 47 055 stanovnika (Popis stanovništva 
2011.)
Cestovna povezanost:
Važnije ceste koje dotiču ili prolaze kroz naselje: 2 GP, 3 GP, D2
Spoj na autocestu: A4. Udaljenost naselja: 7 km.
Željeznička povezanost: 
Magistralna sporedna pruga

Samouprava:
Ime: Grad Varaždin
Adresa: Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin
Web stranica: www.varazdin.hr
Telefon: +385 42 402 500

Informacije o mogućnostima ulaganja: 
Ime: Natalija Martinčević, zamjenica gradonačelnika 
Adresa: Adresa: Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin
Telefon: +385 42 402 503
E-mail adresa: natalija.martincevic@varazdin.hr
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 2.  Zemljište u vlasništvu samouprave koje može biti   
 namijenjeno za industrijsku djelatnost: ima

2.1. Mogućnosti korištenja zemljišta: GF ulaganja, BF-  
  ulaganje
2.2. Industrijske djelatnosti koje su predviđene u industrijs-  
  koj zoni: ICT, prehrambena, strojarska, industrija vozila,  
  industrija strojeva, drvna.
2.3. Kontakt osoba:
  Ime: Natalija Martinčević, zamjenica gradonačelnika
  Adresa: Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin
  Telefon: +385 42 402 503 
  E-mail adresa: natalija.martincevic@varazdin.hr 

II. TurIZaM  

Postojeće turističke atrakcije naselja: zaštićena povijesna   1. 
 jezgra, dvorac „Stari grad”, Gradski muzej Varaždin, festival  

 „Špancirfest”, festival  „Varaždinske barokne večeri”, rijeka 
 Drava, prirodna baština

Pravci preporučenog i željenog razvoja turizma: kulturni  2. 
 turizam, gradski turizam, eno i gastro turizam, gradnja  
 hotela, gradnja kampa         

Daljnje informacije: Turistička zajednica grada Varaždina,   3. 
 Ivana Padovca 3, www.tourism-varazdin.hr

Kontakt osoba:4. 
 Ime: Branka Tropp, direktorica Turističkog ureda
 Adresa: Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin
 Telefon: +385 42 210 987 
 E-mail adresa: branka@spancirfest.com 

III. DaLjnjE MoGućnoSTI Za raZvoj 
 Trgovina, logistika, turizam, ugostiteljstvo

  Website: www.slobodna-zona.hr
  Telephone: +385 42 492 027
  E-mail address: info@slobodna-zona.hr

2.  Land for industrial activities, owned by the local    
 government: yes.

2.1. Opportunities offered in the land: green field and   
  brown field investment.
2.2. Industries awaited for industrial land: ICT (information  
  and communication technology), food industry,   
  machinery industry, vehicle industry, machinery   
  production and wood industry. 
2.3. Contact person: 
  Name: Mrs. Natalija Martinčević, Deputy Mayor
  Address: 42000 Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 
  Telephone: +385 42 402 503
  E-mail address: natalija.martincevic@varazdin.hr

II. TourISM

The existing tourism attractions in the settlement: the  1. 
 protected area of Old Town, „Stari grad” (Old castle) castle,  
 Town Museum of Varazdin, „Špancirfest” (Walk-festival),  
 „Varazdin Baroque Evenings” festival, River Drava, natural  
 heritages. 

Tourist development directions recommended and desired  2. 
 by the local government: cultural tourism, urban tourism,  
 wine and gastronomy tourism, hotel construction, building  
 campsite

For further information: Varazdin Tourist Board 3. 
 (www.tourism-varazdin.hr)

Contact person: 4. 
 Name: Branka Tropp, director of the Tourist Office  
 Address: Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin
 Telephone: +385 42 210 987
 E-mail address: branka@spancirfest.com

III. FurTHEr DEvELoPMEnT oPPorTunITIES

 Commerce, logistics, tourism, catering. 

I. InDuSTry

1. Industrial park: yes

 1.1. The proprietor of the industrial park: local    
  government, local government business association.
 1.2. The already operating industries in the industrial   
  park: clothing industry, machinery industry,   
  wood industry, footwear production, metal processing  
  industry, commerce, activities related to freight services.
 1.3. Development opportunities in the industrial park: 

  - purchase of property 
  - rental of property

 1.4. The operator of the industrial park: 
   Name: Slobodnazona Varaždin 
  Address: 42202 Trnovec Bartolovečki, 
  Gospodarska 1, Trnovec

InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size: 59,45 km²
Population: 47 055 head (census data in 2011)

road accessibility:
Main roads reaching or running across the town: 2 GP, 3 GP, D2
Motorway access: A4. Distance from the town: 7 km.

rail accessibility: 
Side railway line reaching the town: none.

Local Government:
Name: Local Government of Varazdin Town 
Address: 42000Varaždin, Trg kralja Tomislava 1
Website: www.varazdin.hr
Telephone: +385 42 402 500

Information on investment opportunities provided by: 
Name: Mrs. Natalija Martinčević, Deputy Mayor
Addres: 42000 Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 
Telephone: +385 42 402 503
E-mail address: natalija.martincevic@varazdin.hr
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  Honlap: www.poslovna-zona-ivanec.d.o.o. 
  Kapcsolat: telefon: +385 42 492 870
  E-mail: lana.labas@ivanec.hr 
Önkormányzat tulajdonában lévő, ipari tevékenység folytatá- 2. 

 sára alkalmas terület: van
 2.1. A területen kínált lehetőségek: zöld mezős beruházás
 2.2. Az ipari területre várt iparágak: nem környezetszennyező 
  ipar, élelmiszeripar, feldolgozóipar, fémfeldolgozó ipar,  
  alternatív energiahordozók kiaknázása.
 2.3. További információ: www.ivanec.hr,
  www.poslovna-zona-ivanec.hr
    2.4.  Kapcsolattartó: 
   Lana Labaš, igazgató Poslovna zona Ivanec Kft.
  Cím: 42240 Ivanec, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9B
  Telefonszám: + 385 42 492-870
  E-mail cím: lana.labas@ivanec.hr

II. TurIZMuS
A településen meglévő turisztikai vonzerő: természeti 1. 

 örökség: Ivanšćica hegység, a helyi kubikgödrök horgász- 
 lehetőségei, borvidékek, építészeti / történelmi / kulturális 
 örökség: a barokk Varasd közelsége, Trakošćani kastély,  
 régészeti lelőhely a város szívében, falusi gazdasági szolgálta- 
 tások, Mária-kegyhely közelsége 

Az önkormányzat által ajánlott és kívánt turisztikai fejlesztési  2. 
 irányok: 
 - hegyi, sport- és kalandturizmus fejlesztése, szálláshelyek,  
 sportlétesítmények kiépítése, a vendéglátás biztosítása,   
 - kongresszusi és vállalkozási turizmus fejlesztése 
 - kulturális turizmus fejlesztése 
3. További információ: www.ivanec.hr
4. Kapcsolattartó: 
 Név: Lana Labaš, igazgató Poslovna zona Ivanec Kft.
 Cím: 42240 Ivanec, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9B
 Telefonszám: + 385 42 492-870
 E-mail cím: lana.labas@ivanec.hr 

III. További fejlesztési lehetőségek
 Lakó- és kereskedelmi célú épületek építése 
 A „Jezera” sport-, szabadidős és turisztikai övezet kialakítása
 Magánóvoda létrehozása
 További információ: www.ivanec.hr

I. IPar
Ipari park: van1. 

 1.1. Vállalkozói övezet – kis- és közepes vállalkozások,   
  kisiparosok számára   
 1.2. Ipari park – ipari termelés számára
 1. 1.1. A vállalkozói övezet tulajdonosa: Ivanec Város   
  Önkormányzata
 1.2.1. Az ipari park tulajdonosa: önkormányzat gazdasági   
  társasága
 1.3. Az ipari parkban már működő iparágak: hagyományos  
  és munkaigényes tevékenységek, fém- és fafeldolgozás,  
  értékesítési tevékenység, gumijavítás, mezőgazdasági  
  eszközök kereskedelme
 1.4. Fejlesztési lehetőségek az ipari parkban: 

  - ingatlan vásárlása (kiépített kommunális infrastruktú- 
 rával rendelkező földterület)     

 1.5. Az ipari park üzemeltetője: 
  Név: Poslovna Zona Ivanec Kft., igazgató: Lana Labaš
  Cím: 42240 Ivanec, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9B 

I. InDuSTrIja
Poduzetnička zona: ima1. 

 Poslovna zona Ivanec: za malo i srednje poduzetništvo i  1.1. 
 obrtništvo

Industrijska zona Ivanec: za industrijsku proizvodnju1.2. 
 1.1.1. Vlasnik Poslovne zone: samouprava

Vlasnik Industrijske zone: trgovačko društvo samouprave1.2.1.   
Industrijske djelatnosti koje su zastupljene u poduzetnič-  1.3. 

 koj zoni: tradicionalne i radno intenzivne djelatnosti-  
 metaloprerađivačka, drvoprerađivačka, prodajna  
 djelatnost, vulkanizerstvo, poljoapoteka itd.

Mogućnosti razvoja u poduzetničkoj zoni:1.4. 
 - kupnja nekretnine (komunalno opremljeno zemljište- 
 isključivo)   
1.5. Operater poduzetničke zone:
 Ime: Poslovna Zona Ivanec d.o.o. , Lana Labaš direktor
 Adresa: Trg Hrvatskih Ivanovaca 9B, 42240 Ivanec
 Web stranica: www.poslovna-zona-ivanec.d.o.o. 
 Telefon: +385 42 492 870
 E-mail adresa: lana.labas@ivanec.hr 

   

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

MoGućnoSTI uLaGanja

Területe: 96 km²
Lakosság száma: 13 758 fő (2013-as adat)

Közúti megközelíthetőség:
A települést érintő vagy átszelő főközlekedési utak: D35 sz. út
Autópálya elérhetőség: E-59; A4 (E-65), E 71.
Távolsága a településtől: 30 km; 20 km.  
vasúti megközelíthetőség: 
A települést érintő vasúti mellékvonal: Ivanec – Varasd

Önkormányzat:
Név: Ivanec Város Önkormányzata
Cím: 42240 Ivanec, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9B
Honlap: www.ivanec.hr; www.poslovna-zona-ivanec.hr 
Telefonszám: + 385 42 492-870

Befektetési lehetőségekről információt ad: 
Név: Lana Labaš, igazgató Poslovna zona Ivanec Kft.
Cím: 42240 Ivanec, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9B
Telefonszám: + 385 42 492-870
E-mail cím: lana.labas@ivanec.hr 

Površina: 96 km²  
Broj stanovnika: 13 758 stanovnika (Prema popisu iz 2013.)

Cestovna povezanost:
Važnije ceste koje dotiču ili prolaze kroz naselje: D 35
Spoj na autocestu: E-59; A4 (E-65), E 71. Udaljenost naselja: 
30 km; 20 km.  

Željeznička povezanost: 
Magistralna sporedna pruga: Ivanec -Varaždin   

Samouprava
Ime: Grad Ivanec
Adresa: Trg Hrvatskih Ivanovaca 9B, 42240 Ivanec
Web stranica: www.ivanec.hr, www.poslovna-zona-ivanec.hr 
Telefon: +385 42 492 870 

Informacije o ulaganjima možete dobiti od: 
Ime: Lana Labaš, direktor Poslovna  zona Ivanec d.o.o.
Telefon: +385 42 492 870
E-mail: lana.labas@ivanec.hr  

IvanEC
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2. Zemljište u vlasništvu samouprave koje može biti   
 namijenjeno za industrijsku djelatnost: ima  
 2.1. Mogućnosti korištenja zemljišta: - GF ulaganje
 2.2. Industrijske djelatnosti koje su predviđene u industrijskoj  
  zoni: nezagađujuća industrija-prehrambena,    
  prerađivačka, metaloprerađivačka, proizvodnja   
  alternativnih izvora energije i slično.
 2.3. Daljnje informacije: www.ivanec.hr
  www.poslovna-zona-ivanec.hr  
  2.4. Kontakt osoba :
  Ime: Lana Labaš direktor
   Adresa: Trg Hrvatskih Ivanovaca 9B, 42240 Ivanec
   Telefon: +385 42 492 870
   E-mail adresa: lana.labas@ivanec.hr 

II. TurIZaM

Postojeće turističke atrakcije naselja: prirodna baština:  1. 
 planina Ivanšćica, ribolovna područja lokalnih bajera,  
 vinogorja, graditeljska/povijesna/kulturološka: baština- 
 blizina baroknog Varaždina, dvorac Trakošćan, arheološko  
 nalazište u središtu grada, seoska uslužna gospodarstva,  
 blizina hodočasničkog marijanskog puta 

Pravci preporučenog i željenog razvoja turizma: 2. 
 
 - planinskog, sportskog, avanturističkog i pustolovnog    
 turizma sa izgradnjom smještajnih kapaciteta, sportskih   
 objekata, ugostiteljskih pratećih sadržaja
 - kongresnog i poslovnog turizma
 - kulturnog turizma

Daljnje informacije: 3. www.ivanec.hr
Kontakt osoba :4. 

 Ime: Lana Labaš direktor
 Adresa: Trg Hrvatskih Ivanovaca 9B, 42240 Ivanec
 Telefon: +385 42 492 870
  E-mail adresa: lana.labas@ivanec.hr 

III. DaLjnjE MoGućnoSTI  Za raZvoj 
 Stambeno-poslovne zone,
 Sportsko-rekreacijske i turističke  zone  „Jezera”
 Ulaganje u pokretanje privatnog dječjeg vrtića 
 Projekti su predviđeni u blizini gradskog centra. 
 
 Daljnje informacije: www.ivanec.hr

Website: www.poslovna-zona-ivanec.d.o.o. 
Contact: : +385 42 492 870; E-mail: lana.labas@ivanec.hr 

Land for industrial activities, owned by the local    2. 
 government: yes.

2.1. Opportunities offered in the land: green field investment
2.2. Industries awaited for industrial land: non-polluting 
 industries, food industry, metal processing industry,   
 alternative energy utilization. 
2.3. For further information: www.ivanec.hr,
 www.poslovna-zona-ivanec.hr          
2.4. Contact person: 
 Name: Lana Labaš, director of Poslovna zona Ivanec Ltd.
 Address: 42240 Ivanec, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9B
 Telephone: + 385 42 492-870; E-mail: lana.labas@ivanec.hr
 

II. TourISM

1. The existing tourism attractions in the settlement: natural   
 heritage: Ivanšćica Mountains, the fishing opportunities of  
 local kubik pits, wine-regions, architectural/ historical/  
 cultural heritage: the vicinity of Baroque Varazdin,   
 Trakošćani Castle, archeological site in the heart of the town,  
 rural economic services and the vicinity of Maria Piety Site.  
2. Tourist development directions recommended and desired  
 by the local government: 
 - development of mountain-, sports and adventure tourism,  
  construction of accommodations and sports facilities  
 -  development of congress and enterprise tourism  
 - development of cultural tourism.  
3. For further information: www.ivanec.hr
4. Contact person: 
 Name: Lana Labaš, director of Poslovna zona Ivanec Ltd.
 Address: 42240 Ivanec, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9B
 Telephone: + 385 42 492-870; E-mail: lana.labas@ivanec.hr 
 
III. FurTHEr DEvELoPMEnT oPPorTunITIES

Construction of residential and commercial buildings  
Development of the „Jezera” sport-, leisure and tourism zone
Establishment of a private kindergarten 

For further information: www.ivanec.hr

I. InDuSTry 

Industrial park: yes1. 
Enterprise zone – for small- and medium sized   1.1. 

  enterprises and craftsmen    
Industrial park – for industrial production1.2. 
The proprietor of enterprise zone: Local Government of  1.1.1 

  Ivanec Town
The proprietor of the industrial park: the Business   1.1.2 

  Association of Local Government
The already operating industries in the industrial park:  1.3. 

  traditional and labor-intensive activities, metal and wood  
  processing, sales operations, tire repair, production and  
  trade of agricultural pesticides.

Development opportunities in the industrial park: 1.4. 
  - purchase of property (land with developed communal  
  infrastructure)     

The operator of the industrial park: 1.5. 
  Name: Poslovna Zona Ivanec Ltd., director: Lana Labaš
  Address: 42240 Ivanec, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9B 

InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size: 96 km²
Population: 13 758 head (data in 2013)

road accessibility:
Main roads reaching or running across the town: D35
Motorway access: E-59; A4 (E-65), E 71. Distance from the 
town: 30 km; 20 km.  
rail accessibility: 
Side railway line reaching the town: Ivanec – Varasd

Local Government:
Name: Local Government of Ivanec Town
Address: 42240 Ivanec, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9B
Websites: www.ivanec.hr; www.poslovna-zona-ivanec.hr 
Telephone: + 385 42 492-870

Information on investment opportunities provided by: 
Name: Lana Labaš, director of Poslovna zona Ivanec Ltd.
Address: 42240 Ivanec, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9B
Telephone: + 385 42 492-870
E-mail address: lana.labas@ivanec.hr 
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Önkormányzat tulajdonában lévő, ipari tevékenység folyta- 2. 
 tására alkalmas terület: van

2.1. A területen kínált lehetőségek: zöld mezős beruházás
2.2. Az ipari területre várt iparágak: termelő ágazatok
3.3. További információ: www.lepoglava.hr 
3.4. Kapcsolattartó: 

  Név: Lepoglava Város Önkormányzata
  Cím: 42250 Lepoglava, Antuna Mihanovića 12
  Telefonszám: + 385 42 770 411
  E-mail cím: lepoglava@lepoglava.hr 

II. TurIZMuS
A településen meglévő turisztikai vonzerő: geológiai termé- 1. 

 szeti emlék és achátlelőhely (Gaveznica – Kameni vrh),  
 templomok és kápolnák, Ravna gora (hegymászás és  
 paplanernyőzés), lepoglavai csipke, galériák, régészeti  
 lelőhelyek.

Az önkormányzat által ajánlott és kívánt turisztikai fejlesztési  2. 
 irányok: kalandpark, tematikus parkok, turista útvonalak,  
 kerékpárutak, kemping.       

Egyéb információk: 3. www.lepoglava-info.hr 
Kapcsolattartó: 4. 

 Név: Horvát Idegenforgalmi Közösség Lepoglava
 Cím: 42250 Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7
 Telefon: + 385 42 77 03 17
 E-mail cím: turizam@lepoglava-info.hr 

III. TovÁBBI FEjLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
 Szolgáltatások fejlesztése: kereskedelem, szerviz, logisztika
 További információ: www.lepoglava.hr   

I. IPar

Ipari park: van1. 
Az ipari park tulajdonosa: önkormányzati és    1.1. 

  magántulajdon
Az ipari parkban már működő iparágak: faipar, textilipar,  1.2. 

  fémipar, kerámia PVC asztalosipari termékek gyártása,  
  aszfaltgyártás  

Fejlesztési lehetőségek az ipari parkban: 1.3. 
  - ingatlan vásárlása 
1.4. Az ipari park üzemeltetője: 
  Név: Lepoglava Város Önkormányzata
  Cím: 42250 Lepoglava, Antuna Mihanovića 12
  Honlap: www.lepoglava-zona.com 
  Telefon: + 385 42 77 01 44,
  E-mail: lepoglava@lepoglava.hr 

I. InDuSTrIja

1. Poduzetnička zona: ima 

1.1.  Vlasnik poduzetničke zone: samouprava i privatno  
  vlasništvo
1.2. Industrijske djelatnosti koje su zastupljene u   
  poduzetničkoj zoni:  drvna, tekstilna, metalska   
  industrija, keramika, PVC stolarija, asfaltna baza
1.3. Mogućnosti razvoja u poduzetničkoj zoni:
  - kupnja nekretnine  
 
1.4. Operater poduzetničke zone:
  Ime: Grad Lepoglava
  Adresa: 42250 Lepoglava, Antuna Mihanovića 12
  Web stranica: www.lepoglava-zona.com
  Telefon: + 385 42 770 411
  E-mail adresa: lepoglava@lepoglava.hr 

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

MoGućnoSTI uLaGanja

Területe: 66,42 km²
Lakosság száma: 8 405 fő (Népszámlálás 2011.)
Közúti megközelíthetőség:
A települést érintő vagy átszelő főközlekedési utak: D35. sz. út
Autópálya elérhetőség: A4; A2.  Távolsága a településtől:
30 km; 20 km.  
vasúti megközelíthetőség: 
A települést érintő vasúti mellékvonal: Varaždin – Golubovec  

Önkormányzat:
Név: Lepoglava Város Önkormányzata
Cím: 42250 Lepoglava, Antuna Mihanovića 12
Honlap: www.lepoglava.hr 
Telefonszám: + 385 42 770 411

Befektetési lehetőségekről információt ad: 
Név: Lepoglava Város Önkormányzata
Cím: 42250 Lepoglava, Antuna Mihanovića 12
Telefonszám: + 385 42 770 411
E-mail cím: lepoglava@lepoglava.hr 

Površina: 66,42 km²
Broj stanovnika: 8 405 stanovnika (Popis stanovništva 
2011.)
Cestovna povezanost:
Važnije ceste koje dotiču ili prolaze kroz naselje: D 35
Spoj na autocestu: A4, A2.  Udaljenost naselja: 30 km; 20 km 
Željeznička povezanost:
Magistralna sporedna pruga: Varaždin - Golubovec  

Samouprava
Ime: Grad Lepoglava
Adresa:42250 Lepoglava, Antuna Mihanovića 12
Web stranica: www.lepoglava.hr 
Telefon: + 385 42 770 411

Informacije o ulaganjima možete dobiti od: 
Ime: Grad Lepoglava
Adresa:42250 Lepoglava, Antuna Mihanovića 12
Telefon: + 385 42 770 411
E-mail adresa: lepoglava@lepoglava.hr 

LEPoGLava
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2. Zemljište u vlasništvu samouprave koje može biti   
 namijenjeno za industrijsku djelatnost: ima 

 2.1. Mogućnosti korištenja zemljišta: - GF ulaganje
 2.2. Industrijske djelatnosti koje su predviđene u  
  industrijskoj zoni: proizvodne
 2.3. Daljnje informacije: www.lepoglava.hr
  2.4. Kontakt osoba: 

  Ime: Grad Lepoglava
  Adresa:42250 Lepoglava, Antuna Mihanovića 12
  Telefon: + 385 42 770 411
  E-mail adresa: lepoglava@lepoglava.hr 

II. TurIZaM

Postojeće turističke atrakcije naselja: Geološki spomenik   1. 
 prirode i nalazište ahata Gaveznica – Kameni    
 vrh, Kaznionica u Lepoglavi, crkve i kapele, Ravna gora   
 – planinarenje i paragliding, lepoglavska čipka te galerije i  
 razni arheološki lokaliteti.

Pravci preporučenog i željenog razvoja turizma:    2. 
 Adrenalinski park, tematski parkovi, izletničke staze,   
 biciklističke staze, kamp.       

Daljnje informacije: 3. www.lepoglava-info.hr
Kontakt osoba:4. 

 Ime: TZ Lepoglava
 Adresa: 42250 Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7
 Telefon: + 385 42 77 03 17
 E-mail adresa: turizam@lepoglava-info.hr

III. DaLjnjE MoGućnoSTI  Za raZvoj 

 Uslužne djelatnosti - trgovačke, servisne i logističke usluge
 Daljnje informacije: www.lepoglava.hr 

  Website: www.lepoglava-zona.com 
  Contact: Telephone: + 385 42 77 01 44,
  E-mail address: lepoglava@lepoglava.hr 

Land for industrial activities, owned by the local    2. 
 government: yes.

2.1. Opportunities offered in the land: green field   
  investment. 
2.2.  Industries awaited for industrial land: producing sectors. 
2.3. For further information: www.lepoglava.hr
2.4. Contact: 
  Name: Local Government of Lepoglava Town
  Address: 42250 Lepoglava, Antuna Mihanovića 12
  Telephone: + 385 42 770 411
  E-mail address: lepoglava@lepoglava.hr 

II. TourISM

The existing tourism attractions in the settlement:   1. 
 geological natural monument and agate quarry (Gaveznica  
 – Kameni VRH), churches and chapels, Ravna gora   
 (mountain climbing and paragliding), Lepoglava lace,   
 galleries, archeological sites.  

Tourist development directions recommended and desired  2. 
 by the local government: Adventure Park, thematic parks,  
 tourist trails, bicycle paths, camping.

For further information: 3. www.lepoglava-info.hr
 Contact person: 4. 

 Name: Croatian Tourist Board Lepoglava
 Address: 42250 Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7
 Telephone: + 385 42 77 03 17
 E-mail address: turizam@lepoglava-info.hr 

III. FurTHEr DEvELoPMEnT oPPorTunITIES

 Development of services: commerce, servicing, logistics. 
 For further information: www.lepoglava.hr  

I. InDuSTry

Industrial park: yes.1. 
The proprietor of the industrial park: local government  1.1. 

  and private property
 The already operating industries in the industrial   1.2. 

  park: wood industry, textile industry, metal industry,   
  manufacturing of ceramic, PVC and joinery product,   
  production of asphalt.  

Development opportunities in the industrial park: 1.3. 
  - purchase of property. 
1.4. The operator of the industrial park: 
  Name: Local Government of Lepoglava Town
  Address: 42250 Lepoglava, Antuna Mihanovića 12 

InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size: 66,42 km²
Population: 8 405 head (census data in 2011)
road accessibility:
Main roads reaching or running across the town: D 35.
Motorway access: A4; A2.  Distance from the town:
30 km; 20 km.  
rail accessibility: 
Side railway lines reaching the town: Varaždin – Golubovec  

Local Government:
Name: Local Government of Lepoglava Town
Address: 42250 Lepoglava, Antuna Mihanovića 12
Website: www.lepoglava.hr 
Telephone: + 385 42 770 411

Information on investment opportunities provided by: 
Name: Local Government of Lepoglava Town
Address: 42250 Lepoglava, Antuna Mihanovića 12
Telephone: + 385 42 770 411
E-mail address: lepoglava@lepoglava.hr 
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3.4. Kapcsolattartó: 
  Név: Josip Horvat
  Cím: 42230 Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14
  Telefonszám: + 385 42 810 996
  E-mail cím: josip.horvat@ludbreg.hr 

II. TurIZMuS

A településen meglévő turisztikai vonzerő: Krisztus  1. 
 szent vérének kegyhelye, Batthyány-kastélyegyüttes, 
 római fürdő, borút  

Az önkormányzat által ajánlott és kívánt turisztikai fejlesztési  2. 
 irányok: szálloda, kerékpárutak, kiránduló utak, etno falu  
 (skanzen) építése, sport és rekreációs területek fejlesztése. 

Egyéb információk: 3. www.ludbreg.hr
Kapcsolattartó: 4. 

 Név: Andreja Horvat
 Cím: 42230 Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14
 Telefonszám: + 385 42 810 690
 E-mail cím: info@tz-ludbreg.hr 

III. TovÁBBI FEjLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK

 Logisztika, kereskedelem, vendéglátás
 További információ: www.ludbreg.hr

I. IPar

Ipari park: van1. 
Az ipari park tulajdonosa: önkormányzati és magántu- 1.1. 

  lajdon
Az ipari parkban már működő iparágak: -1.2. 
Fejlesztési lehetőségek az ipari parkban: 1.3. 

  - ingatlan vásárlása 
1.4.  Az ipari park üzemeltetője: -

Önkormányzat tulajdonában lévő, ipari tevékenység   2. 
 folytatására alkalmas terület: van

2.1. A területen kínált lehetőségek: zöld mezős beruházás
2.2. Az ipari területre várt iparágak: élelmiszeripar, fa-, építő-,  
  fémipar (gépek, szerszámok, járművek), könnyűipar  
  (bőrdíszmű, textil)  
3.3. További információ: www.ludbreg.hr

I. InDuSTrIja

Poduzetnička zona: ima1. 
 1.1. Vlasnik poduzetničke zone: samouprava i privatno  
  vlasništvo
 1.2. Industrijske djelatnosti koje su zastupljene u   
  poduzetničkoj zoni: - 
 1.3. Mogućnosti razvoja u poduzetničkoj zoni:

  - kupnja nekretnine  
 1.4. Operater poduzetničke zone: - 
Zemljište u vlasništvu samouprave koje može biti   2. 

 namijenjeno za industrijsku djelatnost: ima  
 Mogućnosti korištenja zemljišta: GF ulaganje2.1. 
 Industrijske djelatnosti koje su predviđene u   2.2. 

  industrijskoj zoni: prehrambena, drvna, građevinska, 
  metalska, (strojevi, alati, vozila), kožnogalanterijska,   
  tekstilna i sl.

Daljnje informacije: 2.3. www.ludbreg.hr

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

MoGućnoSTI uLaGanja

Területe: 68,26 km²
Lakosság száma: 8 478 fő (Népszámlálás 2011.)
Közúti megközelíthetőség:
A települést érintő vagy átszelő főközlekedési utak: D 24 sz. köz-
út (Varaždinske Toplice – Ludbreg), rácsatlakozással D2 sz. útra.
Autópálya elérhetőség: A4. Távolsága a településtől: 15 km.  
vasúti megközelíthetőség: 
A települést érintő vasúti mellékvonal: Varaždin – Koprivnica

Önkormányzat:
Név: Ludbreg Város Önkormányzata
Cím: 42230 Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14
Honlap: www.ludbreg.hr 
Telefonszám: + 385 42 810 996 

Befektetési lehetőségekről információt ad: 
Név: Josip Horvat
Cím: 42230 Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14
Telefonszám: + 385 42 810 996
E-mail cím: josip.horvat@ludbreg.hr 

Površina: 68,26 km² 
Broj stanovnika: 8 478 stanovnika (Popis stanovništva 2011.)
Cestovna povezanost:
Važnije ceste koje dotiču ili prolaze kroz naselje: D 24 
Državna cesta Varaždinske Toplice – Ludbreg sa spojem na 
D2 i D2 Državna cesta Varaždin – Ludbreg – Koprivnica
Spoj na autocestu: A4. Udaljenost naselja: 15 km.
Željeznička povezanost:
Magistralna sporedna pruga: Varaždin – Koprivnica
Samouprava:
Ime: Grad Ludbreg
Adresa: Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg
Web stranica: www.ludbreg.hr 
Telefon: + 385 42 810 996

Informacije o ulaganjima možete dobiti od: 
Ime: Josip Horvat
Adresa: Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg
Telefon: + 385 42 810 996
E-mail adresa: josip.horvat@ludbreg.hr 
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 Kontakt osoba:2.4. 
  Ime: Josip Horvat

  Adresa: Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg
  Telefon: + 385 42 810 996
  E-mail adresa: josip.horvat@ludbreg.hr 

II. TurIZaM  

Postojeće turističke atrakcije naselja: Svetište Predragocjene  1. 
 Krvi Kristove, kompleks dvorca Bačani, rimske terme, vinska  
 cesta

Pravci preporučenog i željenog razvoja turizma:    2. 
 Gradnja hotela, biciklističke staze, izletničke staze, eko-etno  
 selo, sportsko-rekreativni sadržaji i sl.

Daljnje informacije: 3. www.ludbreg.hr 

Kontakt osoba:4. 
 Ime: Andreja Horvat
 Adresa:  Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg
 Telefon: + 385 42 810 690 
 E-mail adresa: info@tz-ludbreg.hr 

III. DaLjnjE MoGućnoSTI  Za raZvoj 
 Logistika, trgovina, ugostiteljstvo 
 Daljnje informacije: www.ludbreg.hr

2. Land for industrial activities, owned by the local    
 government: yes.

2.1. Opportunities offered in the land: green field   
  investment.  
2.2. Industries awaited for industrial land: food industry,   
  wood-, building- and metal industry, (machines, tools,  
  vehicles), light industry (leather goods, textile)  
2.3. For further information: www.ludbreg.hr
2.4. Contact person: 
  Name: Josip Horvat
  Address: 42230 Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14
  Telephone: + 385 42 810 996
  E-mail address: josip.horvat@ludbreg.hr 

II. TourISM

The existing tourism attractions in the settlement: religious  1. 
 spot of Christ’s Saint Blood, Batthyány palace complex,   
 Roman Spa, wine tour. 

Tourist development directions recommended and desired  2. 
 by the local government: hotel construction, bicycle roads,  
 walking paths, creation of ethno-village (open air museum),  
 development of sport and recreation services.   

For further information: 3. www.ludbreg.hr
Contact person: 4. 

 Name: Andreja Horvat
 Address: 42230 Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14
 Telephone: + 385 42 810 690
 E-mail address: info@tz-ludbreg.hr 

III. FurTHEr DEvELoPMEnT oPPorTunITIES

 Logistics, commerce and catering.
 For further information: www.ludbreg.hr

I. InDuSTry

1. Industrial park: yes.

1.1. The proprietor of the industrial park: local government  
  and private property.

1.2. The already operating industries in the industrial park: -

1.3. Development opportunities in the industrial park: 
  - purchase of property.
1.4.  The operator of the industrial park: -

InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size: 68,26 km²
Population: 8 478 head (census data in 2011)

road accessibility:
Main roads reaching or running across the town: public road: 
D 24 (Varaždinske Toplice – Ludbreg), connection to road: D2.
Motorway access: A4. Distance from the town: 15 km. 
 
rail accessibility: 
Side railway lines reaching the town: Varaždin – Koprivnica

Local Government:
Name: Local Government of Ludbreg Town
Address: 42230 Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14
Website: www.ludbreg.hr 
Telephone: + 385 42 810 996 

Information on investment opportunities provided by: 
Name: Josip Horvat
Address: 42230 Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14
Telephone: + 385 42 810 996
E-mail address: josip.horvat@ludbreg.hr 
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 Fejlesztési lehetőségek az ipari parkban: 1.3. 
  - ingatlanvásárlás  
1.4. Az ipari park üzemeltetője: -
Önkormányzat tulajdonában lévő, ipari tevékenység folytatá- 2. 

 sára alkalmas terület: nincs

II. TurIZMuS

A településen meglévő turisztikai vonzerő: 1. 
 - Történelmi-kulturális örökség: Erdődy-kastély, középkori  
 városok, erődítmények maradványai, rézkori leletek
 - Természeti örökség: a Bednja és Lonja folyók völgye,  
 „Grebengrad” erdőegyüttes a felújított turistaházzal, a „Paka”  
 komplexum,  „Lužec”- természetpark  jellegű terület  
 - Szakrális építmények
 - Rendezvények: Rózsafűzér királynéja-napi búcsú, Szent 
 György és Szent Vid-napi rendezvények, Péter-nap, Szent  
 Antal-napok, Iván-napi vigasságok
 - Naiv galériák és festőműhelyek  
 - Aktív pihenést szolgáló lehetőségek: Carting centar (gokart  
 pálya) Novi Marof, Sport és Szabadidő centrum Topličica.    
2. Az önkormányzat által ajánlott és kívánt turisztikai   
 fejlesztési irányok: kiránduló-, vadászati-, tranzit-, falusi-,   
 kulturális-, hitéleti-, és üzleti turizmus.
3. További információ: Városi Turisztikai Közösség Novi Marof, 
 (www.tz-novi-marof.hr), Novi Marof Városa (www.novi- 
 marof.hr)
4. Kapcsolattartó: Antonija Koren, TZ Novi Marof
 Cím: 42220 Novi Marof, Antuna Mihanovića 3
 Telefon: +385 42 205 212; E-mail: info@tz-novi-marof.hr

III. TovÁBBI FEjLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK

Novi Marof városa támogatja a szolgáltatási tevékenységek 
fejlesztését az autóbusz-pályaudvar közelében található kis- és 
közepes vállalkozások övezetében és a Novi Marof-Ključ közút 
mellett található vállalkozói övezetben.
További információ: www.novi-marof.hr 

I. IPar 

Ipari park: van1. 
 - Novi Marof Ipari Park
 - Zona Možđenec – vállalkozói övezet
 -  Zona Oštrice-Ključ – vállalkozói övezet

 Az ipari park tulajdonosa: 1.1. 
  - Novi Marof Ipari Park: magántulajdon 
  - Zona Možđenec: önkormányzat
  - Zona Oštrice-Ključ: önkormányzat

Az ipari parkban már működő iparágak:    1.2. 
  szigetelőanyagok előállítása, műanyag termékek gyár- 
  tása, bútor előállítás, fafeldolgozás és laminált padló  
  előállítása. A Novi Marof zónában bármilyen, új termelési  
  irány fejleszthető, kivéve a szennyező tevékenységeket. 

I. InDuSTrIja
Poduzetnička zona: ima1. 

 - Industrijska zona Novi Marof
 - Zona Možđenec,
 - Zona Oštrice-Ključ

1.1. Vlasnik poduzetničke zone:
  - Industrijska zona: privatno vlasništvo  
  - Zona Možđenec: samouprava
  - Zona Oštrice-Ključ: samouprava

Industrijske djelatnosti koje su zastupljene u   1.2. 
  poduzetničkoj zoni: proizvodnja izolacijskih materijala,  
  proizvodnja plastike, proizvodnja namještaja, prerada  
  drva i proizvodnja lamel parketa. Razvoj novih   
  proizvodnih djelatnosti u zonama Grada Novog Marofa  
  nije limitiran, osim zagađivača.

Mogućnosti razvoja u poduzetničkoj zoni:1.3. 
  - kupnja nekretnine
1.4. Operater poduzetničke zone: - 

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

MoGućnoSTI uLaGanja

Területe: 111,75 km²
Lakosság száma: 13 246 fő (Népszámlálás 2011.)
Közúti megközelíthetőség:
A települést érintő vagy átszelő fő közlekedési utak: D3, D22, 
D24 sz. út
Autópálya elérhetőség: A4. Távolsága a településtől: 1 km.
vasúti megközelíthetőség: 
A települést érintő vasúti fővonal: Zágráb – Budapest

Önkormányzat:
Név: Novi Marof Város Önkormányzata
Cím: 42220 Novi Marof, Trg hrvatske državnosti 1
Honlap: www.novi-marof.hr 
Telefonszám: + 385 42 611 023

Befektetési lehetőségekről információt ad: 
Név: Branko Geček közgazdász
Cím: 42220 Novi Marof, Trg hrvatske državnosti 1
Telefonszám: + 385 42 205 353
E-mail cím: branko.gecek@novi-marof.hr 

Površina: 111,75 km2

Broj stanovnika: 13 246 stanovnika (Popis stanovništva 2011.)

Cestovna povezanost:
Važnije ceste koje dotiču ili prolaze kroz Grad: D3, D22, D24 
Željeznička povezanost: 
Magistralna glavna pruga: Zagreb-Budapest

Samouprava
Ime: Grad Novi Marof 
Adresa: Trg hrvatske državnosti 1, 42220 Novi Marof
Web stranica: www.novi-marof.hr 
Telefon: + 385 42 611 023

Informacije o ulaganjima možete dobiti od: 
Ime: Branko Geček, dipl oec.
Adresa: Trg hrvatske državnosti 1, 42220 Novi Marof
Telefon: + 385 42 205 353
E-mail adresa: branko.gecek@novi-marof.hr

novI MaroF
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2. Zemljište u vlasništvu samouprave koje može biti   
 namijenjeno za industrijsku djelatnost: nema

II. TurIZaM
Postojeće turističke atrakcije Grada Novog Marofa: 1. 

 - Kulturno i povijesno: nasljeđe-dvorac Erdody u Novom   
 Marofu, ostaci srednjovjekovnih gradova i utvrda
 - Prirodna baština: dolina rijeke Bednje i Lonje, šumski   
 kompleks „Grebengrad” s obnovljenim planinarskim domom,  
 kompleks „Paka”, lokalitet „Lužec”-svojevrsni park prirode
 - Sakralni objekti
 - Manifestacije: „Čiselsko proščeje v Remetincu”, „Dani Sv.   
 Jurja i Sv. Vida” u Mađarevu, „Petrovo” u Oštricama,   
 „Dani Sv. Antuna” u Novom Marofu, „Ivanjske veselice” u   
 Podrutama
 - Galerije i ateljei slikara naive 
 - Sadržaji za aktivni odmor: Carting centar Novi Marof,   
 Sportsko –rekreativni centar Topličica.   

Pravci preporučenog i željenog razvoja turizma: izletnički,  2. 
 lovni, tranzitni, seoski, kulturni, vjerski, poslovni i dr.  
        

Daljnje informacije: Turistička zajednica Grada Novog   3. 
 Marofa (www.tz-novi-marof.hr), Grad Novi Marof (www.  
 novi-marof.hr) 

Kontakt osoba: 4. 
 Ime: Antonija Koren, TZ Novi Marof
 Adresa: Antuna Mihanovića 3, 42220 Novi Marof,
 Telefon: +385 42 205 212 
 E-mail adresa: info@tz-novi-marof.hr 

III. DaLjnjE MoGućnoSTI Za raZvoj

Grad Novi Marof potiče razvoj uslužnih djelatnosti u Zoni za 
malo i srednje poduzetništvo kod autobusnog kolodvora u 
Novom Marofu i u Zoni uz cestu Novi Marof-Ključ.

Land for industrial activities, owned by the local    2. 
 government: none

TourISM II. 

The existing tourism attractions in the settlement: 1. 
 - Historical and cultural heritage: Erdődy-castle, ruins and   
 residues of medieval castles and fortifications
 - Natural heritages: the valley of Rivers Bednja and Lonja, the  
 joint forest of „Grebengrad” together with the renovated   
 tourist house, thea „Paka” complex, „Lužec”- area with nature  
 park feature   
 - Sacred buildings
 - Events: Rosary Queen’s day event, St. George and St. Vid’s  
 Day Events, Peter’s day, St. Anthony’s days, Ivan’s day feast
 - Naive art galleries and painting workshops   
 - Opportunities for active recreation: Cartingcentar (gokart  
 track) Novi Marof, Sports and Leisure Time Centrum in   
 Topličica.  
   

Tourist development directions recommended and desired  2. 
 by the local government: hiking, hunting, transit, rural,   
 cultural, religious and business tourism. 

For further information: Local Tourism Community of Novi  3. 
 Marof, (www.tz-novi-marof.hr), 
 Town of Novi Marof (www.novi-marof.hr)

Contact person:4. 
 Name: Antonija Koren, TZ Novi Marof
 Address: 42220 Novi Marof, Antuna Mihanovića 3
 Telephone: +385 42 205 212 
 E-mail address: info@tz-novi-marof.hr

III. FurTHEr DEvELoPMEnT oPPorTunITIES

The town of Novi Marof supports the development of service 
activities in the business area of small- and medium size 
enterprises located around the bus station and in the enterprise 
zone located next to Novi Marof-Ključ road.

For further information: www.novi-marof.hr

InDuSTryI. 
Industrial park: yes.1. 

 - Novi Marof Industrial Park
 - Zona Možđenec – enterprise zone
 -  Zona Oštrice-Ključ – enterprise zone

 The proprietor of the industrial park: 1.1. 
  - Novi Marof Industrial Park: private property 
  - Zona Možđenec: local government
  -  Zona Oštrice-Ključ: local government

 The already operating industries in the industrial park:  1.2. 
  production of insulation materials and plastic   
  products, furniture manufacturing, wood processing  
  and production of laminate flooring. In the Novi Marof  
  zone all kind of production target can be developed  
  with the exception of polluting activities.

Development opportunities in the industrial park: 1.3. 
  - purchase of property.  
1.4. The operator of the industrial park: -

InvESTMEnT oPPorTunITIES

Size: 111,75 km²
Population: 13 246 head (census data in 2011)

road accessibility:
Main roads reaching or running across the town: D3, D22, D24
Motorway access: A4. Distance from the town: 1 km.
rail accessibility: 
Main railway line reaching the town: Zagreb – Budapest

Local Government:
Name: Local Government of Novi Marof Town
Address: 42220 Novi Marof, Trg hrvatske državnosti 1
Website: www.novi-marof.hr
Telephone: + 385 42 611 023

Information on investment opportunities provided by: 
Name: Branko Geček economist
Address: 42220 Novi Marof, Trg hrvatske državnosti 1
Telephone: + 385 42 205 353
E-mail address: branko.gecek@novi-marof.hr
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I. IPar

Ipari park: nincs 1. 

Önkormányzat tulajdonában lévő, ipari tevékenység folytatá- 2. 
 sára alkalmas terület: nincs

II. TurIZMuS

A településen meglévő turisztikai vonzerő: termálfürdő, régé- 1. 
 szeti lelőhely, Helytörténeti Múzeum 

Az önkormányzat által ajánlott és kívánt turisztikai fejlesztési  2. 
 irányok: szállodaépítés, kemping kialakítása, kerékpárutak, 
 gyalogos útvonalak kialakítása, golfpálya kialakítása 

Egyéb információk: 3. www.varazdinske-toplice.hr

Kapcsolattartó: 4. 
 Név: Goranka Štefanić polgármester
 Cím: 42223 Varaždinske Toplice, Ulica maršala Tita 4 
 Telefon: + 385 42 634 350
 E-mail cím: gradonacelnica@varazdinske-toplice.hr

III. TovÁBBI FEjLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK

 Kereskedelem, vendéglátóipar, vadászat, horgászat, sport- 
 létesítmények

I. InDuSTrIja

Poduzetnička zona:1.  nema 

Zemljište u vlasništvu samouprave koje može biti   2. 
 namijenjeno za industrijsku djelatnost: nema 

II. TurIZaM

Postojeće turističke atrakcije naselja: Termalno kupalište,   1. 
 Arheološko nalazište, Zavičajni muzej 

Pravci preporučenog i željenog razvoja turizma: gradnja   2. 
 hotela, kamp, biciklističke i pješačke staze, golf 

Daljnje informacije: 3. www.varazdinske-toplice.hr 

Kontakt osoba:4. 
 Ime: Goranka Štefanić, gradonačelnica
 Adresa: Ulica maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice 
 Telefon: + 385 42 634 350
 E-mail adresa: gradonacelnica@varazdinske-toplice.hr  

III. DaLjnjE MoGućnoSTI  Za raZvoj 

 Trgovina, ugostiteljstvo, lov, ribolov, sportski objekti

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

MoGućnoSTI uLaGanja

Területe: 79,75 km²
Lakosság száma: 6 534 fő (Népszámlálás 2011.)

Közúti megközelíthetőség:
Autópálya elérhetőség: A4. Távolsága a településtől: 0,7 km.  

vasúti megközelíthetőség: 
A települést érintő vasúti fővonal: Budapest – Zágráb – Rijeka 

Önkormányzat:
Név: Varaždinske Toplice Város Önkormányzata
Cím: 42223 Varaždinske Toplice, Ulica maršala Tita 4 
Honlap: www.varazdinske–toplice.hr   
Telefonszám: + 385 42 634 350

Befektetési lehetőségekről információt ad: 
Név: Goranka Štefanić polgármester
Cím: 42223 Varaždinske Toplice, Ulica maršala Tita 4 
Telefonszám: + 385 42 634 350
E-mail cím: gradonacelnica@varazdinske-toplice.hr 

Površina: 79,75 km2 
Broj stanovnika: 6 534 stanovnika (Popis stanovništva 2011.)

Cestovna povezanost:
Spoj na autocestu: A4.  Udaljenost naselja: 0,7 km.
Željeznička povezanost:
Željeznička pruga koja dotiče naselje: -
 
Samouprava
Ime: Grad Varaždinske Toplice
Adresa: Ulica maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice 
Web stranica: www.varazdinske–toplice.hr    
Telefon: + 385 42 634 350

Informacije o ulaganjima možete dobiti od: 
Ime: Goranka Štefanić, gradonačelnica
Adresa: Ulica maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice 
Telefon: + 385 42 634 350
E-mail adresa: gradonacelnica@varazdinske-toplice.hr 
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I. InDuSTry
Industrial park: none. 1. 
Land for industrial activities, owned by the local    2. 

 government: none.

II. TourISM

The existing tourism attractions in the settlement: thermal  1. 
 spa, archaeological sites, Museum of Local History.

Tourist development directions recommended and   2. 
 desired by the local government: hotel construction,   
 campsite establishment, development of bicycle paths and  
 walking routes, golf course. 

For further information: 3. www.varazdinske-toplice.hr
Contact person: 4. 

 Name: Goranka Štefanić
 Address: Ulicamaršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice
 Telephone: + 385 42 634 350
 E-mail address: gradonacelnica@varazdinske-toplice.hr
 
III. FurTHEr DEvELoPMEnT oPPorTunITIES
 Commerce, catering, hunting, fishing, sports facilities

InvESTMEnT oPPorTunITIESSize: 79,75 km²

Population: 6 534 head (census data in 2011)

road accessibility:
Motorway access: A4. Distance from the town: 0,7 km.

rail accessibility: 
Main railway lines reaching the town: Budapest – Zagreb–
Rijeka

Local Government:

Name: Local Government of Varaždinske Toplice Town
Address: Ulicamaršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice
Website: www.varazdinske–toplice.hr
Telephone: + 38542 634 350

Information on investment opportunities provided by:
 
Name: Goranka Štefanić mayor
Address: Ulicamaršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice
Telephone: + 385 42 634 350
E-mail address: gradonacelnica@varazdinske-toplice.hr
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