Együttműködés a jövőért!

LAJTANIA PARK
Az európai mérföldkőprojekt
Hegyeshalom-Bezenye, Magyarország

Kezdetként egy víziónk volt.

Élelmiszer előállítása és feldolgozása közvetlenül ott, ahol azt fogyasztják- a rövid
távolságok és az erőforrások intelligens hálózatba helyezése a tökéletes helyszínen. Ez volt
az elképzelésünk. Az eredmény pedig Közép-Európa legnagyobb integrált termelő-,
feldolgozó és logisztikai központja lett a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén.

2018 augusztusában Prof. em. Hubert Schulte-Kemper, a FAKT AG vezérigazgatója,
Budapesten sikeres tárgyalásokat folytatott a magyar kormánytisztviselőkkel. 2019-ben a
FAKT AG végül több, mint 300 hektár területet vásárolt az osztrák és szlovák határmenti
térségben.
Azóta nagy elhivatottsággal dolgozunk a modern mezőgazdasági termelésre, értéknövelt
feldolgozásra és logisztikára összpontosító európai mérföldkő projekt elképzelésének
megvalósításán. Kiemelt együttműködő partnereink a kezdetektől a Landgard, a magyar
építőipari cégcsoport a Kész-Group, valamint az E.ON is, emellett számos igéretes
tárgyalást folytatunk további partnerekkel is.
A magyar agrárminiszter, Dr. Nagy István is lelkesedését és teljeskörű támogatását fejezte ki
a projekttel kapcsolatban. Többek között a FAKT AG is részesült a magyar kormány VIPstátuszában, mely jelentősen leegyszerűsíti és felgyorsítja a beruházással kapcsolatos
ügyintézési folyamatokat.
Önnek, mint befektetőnek, bérlőnek vagy üzemeltetőnek az intelligens élelmiszer
előállításra és logisztikára vonatkozó elképzelésünk rendkívüli lehetőségeket kínál.
Csatlakozzon hozzánk partnerként és működjünk együtt a jövőért! Nagyon várjuk Önt!
Ez az európai mérföldkő projekt: modern - ökológiai - jövedelmező.
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Az egyes területek intelligens összekapcsolása

A modern mezőgazdasági termelés, nemesítés és a logisztikai szegmensek több,
mint 300 hektárnyi területet érintenek. Az erőforrások, illetve a megújuló
energiaforrások fenntartható kezelése elengedhetetlen számunkra.
Az egységeshasznosítási koncepció olyan területeket egyesít egy helyen, mint a
munka, a lakhatás és az élet. A beruházás helyszínén 3000-5000 hosszútávra
biztosított munkahelyet hozunk létre, amelyhez elegendő modernlakóterületet
alakítunk ki jövőbemutatóan.

Mezőgazdasági termelőközpont
zöldségek, mint a paprika, paradicsom vagy az
uborka egész éves, üvegházakban való termesztése
kiváló minőségű étkezési gombák előállítása
korszerű szárazföldi akvakultúra ellenőrzött
keringetési rendszerekben (királyhal, tengeri keszeg,
lepényhal és lazac)
édesvízi halak, salátanövények,
zöldségek termelése akvapónia eljárással

Feldolgozó- és logisztikai központ
nemzetközi logisztikai központ
csomagolás
árurakodási raktár és disztribúciós központ
továbbfeldolgozás és nemesítés
hűtés és mélyhűtés
tehervasút állomás

Infrastruktúra
modern, családbarát lakónegyed
bevásárlási lehetőségek, éttermek, gyermekgondozás, egyéb szolgáltatások
szálloda és konferencia központ, Autohof motellel, illetve tranzitszállás
lehetőséggel lakóautók számára
integrált, fenntartható energiaellátási koncepció, mely a fejlesztés egyes területeinek
egyedülállóan biztosítja az áram, hő és hűtési szolgáltatásokat
jövőképes kommunikációs- és adatfeldolgozási infrastruktúra

Az optimális helyszín

Magyarország északnyugati területén, az Ausztriával és Szlovákiával való hármashatárnál
fekvő, több mint 300 hektárnyi terület remek feltételeket kínál a fejlesztésnek. A beruházás
helyszínének közvetlen közelében futnak a fő közlekedési tengelyek kelet-nyugat, valamint
észak-dél irányokban. Európa nagyvárosai, mint Bécs, Pozsony, Prága, Krakkó, Zágráb vagy
München kevesebb, mint 6 óra alatt elérhetőek vasúttal vagy kamionnal. A célpiacokhoz
kapcsolódó rövidebb útvonalak lerövidítik a szállítási időt, csökkentik a szállítással
kapcsolatos környezetszennyezést, valamint javítják a gazdaságosságot.

Wien
(80 km)

Bratislava
(35 km)

európai
mérföldkő projekt

Budapest
(170 km)

„A jó földrajzi elhelyezkedést a Bécs-Budapest és a Pozsony- Szeged útvonalak keletnyugat, valamint észak-dél irányai egyaránt jellemzik. . Ha a téli időszakban ellátogatunk a
hegyeshalmi éttermekbe, megállapíthatjuk, hogy a férőhelyek nagyrésze foglalt. Ez azt
mutatja, hogy itt valóban találkozik észak- dél, illetve kelet- nyugat és, hogy Hegyeshalom
rendkívül fontos logisztikai csomópont.“
Prof. em. Hubert Schulte-Kemper,
a FAKT AG vezérigazgatója
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VIP státusz és partner E.ON
– a siker alapvető elemei

A magyar kormány által biztosított VIP státusz
A 2006. évi LIII tv., a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény értelmében a magyar kormány
csak azon beruházások esetében ítéli meg a fent említett státuszt, melyek gazdasági tekintetben,
valamint a munkahelyteremtés szempontjából különös jelentőséggel bírnak az ország gazdasági
fejlődésére.
A FAKT AG, valamint együttműködő partnerei számára ez a rendelkezés jelentősen leegyszerűsíti,
továbbá felgyorsítja az ügyintézési és politikai folyamatokat. Erre vonatkozóan a FAKT AG
ügyében a kormány külön kapcsolattartót nevezett ki. Ezáltal lerövidülnek a döntéshozatali
folyamatok is, amely nagyban segíti a projekt hatékony haladását.
A magyar kormány bizalma azt mutatja, hogy a mezőgazdasági termelés, feldolgozás és
forgalmazás önálló központjának ötlete úttörő lehetőség az európai mezőgazdaság számára.
Számos mezőgazdasági termelő és élelmiszergyártó kapcsolódik be egész Magyarország
területéről a helyszínen létrejövő központi feldolgozásba. Ez az elképzelés nem csak
Magyarországon, hanem az egész európai agrár-, valamint élelmiszerpiac számára jövőbemutató.

Az E.ON hosszú távú, C02-semleges energiakoncepciója
A Hegyeshalom és Bezenye területén létrejövő energiakoncepció a projekt egyik kulcseleme.
Ezáltal az erőforrásokat fenntartható és jövőorientált módon tudjuk felhasználni, megújuló
energiaforrások alkalmazásával, így hosszú távon szén-dioxid-semleges termelést érhetünk el ehhez megfelelő partnerre van szükség. E tekintetben együttműködő partnerünkkel, az E.ON-nal
már messzemenő tárgyalások ésszerződéskötések jöttek létre. Ennek köszönhetően egy
környezetbarát megoldás alapjait sikerült lefektetni.
A most megvalósuló koncepció nem csak a fenntarthatóságot teremti meg, hanem az uniós
intézményekből származó ﬁnanszírozásnak köszönhetően, kézzelfogható előnyöket biztosít a
FAKT AG, együttműködő partnereink, valamint további befektetőink számára. Az ide települő
vállalkozásoknak ezáltal hosszú távon fenntartható, modern energiainfrastruktúrát biztosítunk. A
projekt a teljes üzleti park hálózatának megbízható energiaellátást és versenyképes energiaárakat
kínál. Ez az energiakoncepció összességében Magyarországon túl is vonzóvá teszi a helyszínt.
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Lehetőségek Európa központjában

Proﬁtáljon befektetőként, üzemeltetőként vagy bérlőként
a kertészet, az akvakultúra, az élelmiszer-feldolgozás, a logisztika, a szállodaipar,
a kereskedelem, a kiskereskedelem és a lakhatás területén
egy kiváló elhelyezkedésű helyről Európa központjában
közvetlen csatlakozással az autópályához és a távolsági vasúti közlekedéshez
jövőbe mutató energia- és kommunikációs technológiai ellátással
alacsony szén-dioxid kibocsátással

Csatlakozzon most, vegye fel velünk a kapcsolatot és legyen részese
a projekt megvalósításának.

„Az európai szomszédainkkal való
együttműködésre törekszünk.“
Prof. em. Hubert Schulte-Kemper,
a FAKT AG vezérigazgatója
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Projektösszefoglaló

Közép-Európában egyedülálló integrált központ létrehozása és működtetése
mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására és forgalmazására.
Élelmiszerek előállításához szükséges piacvezető technológiák, gyártási folyamatok
és kutatási eredmények felhasználása, melyek a vezető európai kiskereskedelmi
vállalatok minőségre, áttekinthetőségre és fenntarthatóságra vonatkozó
követelményeinek megfelelnek.
3000-5000 hosszú távra biztosított munkahely létrehozása egy olyan régióban, ahol
még kihasználatlanok a fejlesztési potenciálok
A középpontban a kertészeti termékek hozzáadott értékének Magyarországon való
fenntartható kiépítése, valamint a kertészeti ágazat értékteremtési láncban való
korrekt részvétele áll.
Korszerű lakóövezet létrehozása, kiterjedt társadalmi infrastruktúrával, oktatási és
szabadidős létesítményekkel, valamint szállodával.
Jövőképes infrastruktúra megvalósítása a közlekedés, energia, ellátás, IT és hálózat
kiépítés területén.
Szoros együttműködés kialakítása vezető kutató- és képzési intézményekkel
Magyaroroszágon, mint például a győri Széchenyi István Egyetemmel való
kooperáció, mely a termelési folyamatok továbbfejlesztésére és szakképzett
munkaerő biztosítására irányul.
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Jelenlegi együttműködő partnereink

FAKT AG Essen (D), egy tapasztalt ingatlanbefektető, aki nagy
szakértelemmel rendelkezik a projektek és helyszínek
fejlesztésében, a projekt kezdeményezője, és lebonyolítja a
projekt tevékenységeinek koncepciófejlesztését és központi
irányítását.

Landgard eG Straelen (D), a gyümölcs-, zöldség- és
virágtermelők egyik legnagyobb európai termelői
szervezete, koordinálja a mezőgazdasági termékek
előállításáért és forgalmazásáért.

KESZ Group (H), az egyik legnagyobb magyarországi
építőipari vállalat, amely bizonyított szakértelemmel
rendelkezik a komplex építési projektek
megvalósításában, és vállalja a, generáltervezés, valamint
a magas-és mélyépítés területeinek feladatait.

E.ON Business Solutions GmbH / E.ON Hungária
Budapest (H) mint Európa egyik vezető energiaellátó
vállalata a teljes ellátási infrastruktúra kialakításáért lesz
felelős.

A Széchenyi István Egyetem Mezőgazdasági- és
Élelmiszertudományi Karával szoros együttműködést kötöttünk.

10

®

A FAKT AG vezetősége

Prof. em. Hubert Schulte-Kemper, a FAKT AG vezérigazgatója, Norbert Boddenberg elnök, valamint a
három igazgatóhelyettes Stephan Künzer, Andreas Schulte-Kemper, Dr. Nikolai Ulrich

Magyar kapcsolattartók:
Tóth Károly

Telefon +36 302492498

Dr. Kala Bernadett

Telefon +36 703639168

karoly.toth@fakt-ag.com
bernadett.kala@fakt-ag.com
Német kapcsolattartók:
Prof. em. Hubert
Schulte-Kemper

Telefon +49 20117003418

hubert.schulte-kemper@fakt-ag.com
Dr. Nikolai Ulrich

Telefon +49 20117003203

nikolai.ulrich@fakt-ag.com
Carsten Roszak

Telefon +49 20117003441

Alexander Gyulai

Telefon +49 20117003439

carsten.roszak@fakt-ag.com
alexander.gyulai@fakt-ag.com
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Huttropstraße 60
45138 Essen

További információkért
látogasson el holapunkra!
www.fakt-ag.com

