Sajtószemle: a Fakt AG beruházásának bejelentése

Közép-Európa legkorszerűbb kertészeti központja épül hazánkban
Magyar Hírlap - 2019.03.20. (9. oldal)
Hatalmas volumenű beruházást jelentett be tegnap Nagy István agrárminiszter. A fejlesztés által
ötezer új munkahely is létrejön.

Közép-Európa legkorszerűbb kertészeti termelési, feldolgozási és logisztikai központja épül a
német FAKT AG egymilliárd eurós (313,7 milliárd forint) beruházásában Hegyeshalom és
Bezenye határában – jelentette be tegnap Nagy István agrárminiszter Mosonmagyaróváron.
A tárcavezető mérföldkőnek nevezte a beruházást, mert a 330 hektáron megvalósuló
fejlesztéssel az Agrárminisztérium azon céljai valósulnak meg, hogy versenyképessé váljon a
magyar mezőgazdaság és széles körben elterjedt legyen a precíziós technológia.
A területen a beruházó a termelési, feldolgozási és logisztikai központ mellett hosszútávon
haltenyészetet, üvegházakat, hűtőkonténereket, konferencia központot, hotelt, autópálya
felhajtót és lakásokat is kialakítana.
A teljes beruházással ötezer új munkahelyet teremtenek – hangsúlyozta Hubert SchulteKemper, a FAKT AG elnök-vezérigazgatója.
A FAKT AG nemsokára Hegyeshalom– Bezenye települések határában egy csaknem
egymilliárd eurós, mezőgazdasági és infrastruktura-fejlesztési beruházást valósít meg.
Egy ekkora volumenű beruházás jelentős mérföldkő mind a cég, mind Magyarország életében
és nagyszerű érzés, hogy Mosonmagyaróvár térsége adhat hozzá teret. A beruházás egész
Közép-Európában egyedülálló, mintegy 330 hektár területen valósul meg. Központi eleme
egy olyan kertészeti termelési, feldolgozási és logisztikai központ létrehozása, amely lehetővé
teszi a legmagasabb szintű kereskedelmi igények kiszolgálását is egész Európában.
Nagyszabású tervek vannak születőben az akvakultúra és az élelmiszer-feldolgozás terén. Egy
összesen ezermillió eurónyi fejlesztés irányulhat a mezőgazdasági termeléshez és a hozzá
kapcsolódó ipari fejlesztésekhez.
Magyarország 2018-ban 83,8 milliárd forint értékben importált friss gyümölcsféléket, 75,5
milliárd forint értékben pedig friss zöldségféléket.
Hatalmas előrelépést hozhat hazánk számára ez a beruházás, hiszen ma a hajtatott termékek
közül szinte csak paprikából van export árualapunk, paradicsom vagy éppen uborka
tekintetében pedig még a hazai piacon is kihasználatlan lehetőségeink vannak. Ez a fejlesztés
abban segít, hogy nagy mennyiségű és magas minőségű export árualapot hoz létre magyar
munkaerővel, magyar hozzáadott értékkel, a legmodernebb üvegházakkal, alkalmazott
technológiákkal és eljárásokkal.

Kertészeti központ épül egymilliárd euróból

Magyar Nemzet - 2019.03.20. (13. oldal)
Közép-Európa legkorszerűbb kertészeti termelési, feldolgozási és logisztikai központját Hegyeshalom
és Bezenye határában építi fel a német Fakt AG. Az egymilliárd eurós (313,7 milliárd forintos)
fejlesztést az agrárminiszter jelentette be, aki elmondta, hogy 330 hektáron elterülő beruházással a
tárca azon céljai valósulnak meg, hogy versenyképessé váljon a magyar mezőgazdaság és széles
körben elterjedt legyen a precíziós technológia. A területen a beruházó a termelési, feldolgozási és
logisztikai központ mellett hosszú távon haltenyészetet, üvegházakat, hűtőkonténereket,
konferenciaközpontot, hotelt, autópálya-felhajtót és lakásokat is kialakítana. A teljes beruházással
ötezer új munkahelyet teremtenek.

Közel egymilliárd eurós mezőgazdasági...

Világgazdaság - 2019.03.20. (1,4. oldal)
Közel egymilliárd eurós mezőgazdasági és infrastruktúra-fejlesztési beruházást valósít meg a német
FAKT AG. A 330 hektáron létrejövő fejlesztés része egy harminchektáros üvegház és ötvenhektáros
szabadföldi kertészet is – jelentette be tegnap Nagy István agrárminiszter.

Nagy István: Közép-Európa legkorszerűbb kertészeti központja épül Hegyeshalom és Bezenye
határában
Hírma.hu
Közép-Európa legkorszerűbb kertészeti termelési, feldolgozási és logisztikai központja épül a német
FAKT AG egymilliárd eurós (313,7 milliárd forint) beruházásában Hegyeshalom és Bezenye
határában - jelentette be az agrárminiszter kedden sajtótájékoztatón Mosonmagyaróváron.Nagy István
mérföldkőnek nevezte a beruházást, mert a 330 hektáron megvalósuló fejlesztéssel az
Agrárminisztérium azon céljai valósulnak meg, hogy versenyképessé váljon a magyar mezőgazdaság
és széles körben elterjedt legyen a precíziós technológia.

A területen a beruházó a termelési, feldolgozási és logisztikai központ mellett hosszútávon
haltenyészetet, üvegházakat, hűtőkonténereket, konferencia központot, hotelt, autópálya felhajtót és
lakásokat is kialakítana. A teljes beruházással ötezer új munkahelyet teremtenek - hangsúlyozta Hubert
Schulte-Kemper, a FAKT AG elnök-vezérigazgatója.

Közép-Európában egyedülálló beruházás valósult meg
HÍR TV
Egyedülálló, egymilliárd eurós mezőgazdasági beruházás valósul meg Hegyeshalom és Bezenye
határában. Közép-Európa legnagyobb paprika és paradicsomtermesztő kertészete mintegy ötezer
embernek biztosít majd munkahelyet.
Közép-Európában egyedülálló módon közel 330 hektár területen valósul meg a beruházás, amely az
egész ország agráriumát erősíti – fogalmazott Nagy István. Az agrárminiszter hangsúlyozta: a fejlesztés

segít abban, hogy nagy mennyiségű, minőségi exportáru jöjjön létre, magyar munkaerővel, magyar
hozzáadott értékekkel, a legmodernebb üvegházakban.
„A beruházás üvegházas projektjén túl ugyanolyan fontos számunkra a magyar mezőgazdaság és
kertészeti termékek exportjának fellendülését szolgáló 50 hektárra tervezett feldolgozó és logisztikai
kapacitás, a legkorszerűbb árukezelő központ és hűtőház létrehozása, nem csak a felépítésre kerülő 30
hektáros üvegházban és az 50 hektárnyi tervezett szabadföldi kertészetben előállításra kerülő árunak,
hanem a teljes magyar zöldség gyümölcs ágazat termékei számára jelenthet kiugrási lehetőséget az
európai piacon” – mondta Nagy István.
A fejlesztés az elmúlt évtizedek legnagyobb komplex magyarországi agrár-és élelmiszeripari
beruházása lesz, amely mintegy 1 milliárd euróból valósul meg.
„Azt tervezzük, hogy egy elosztóközpontot hozunk létre mezőgazdasági termények, például
gyümölcsök számára. Úgy hallottam, hogy a termelők Kelet-Magyarországon az alma kilójáért 4 centet
kapnak. De miért ne maradhatna helyben az értékteremtés? Éppen ezért azt tervezzük, hogy nem csak a
tárolás, hanem a feldolgozás is Magyarországon történne, és innen látnánk el a európai piacot különböző
termékekkel” – mondta Hubert Schulte-Kemper, a FAKT AG elnök-vezérigazgatója.
A beruházással a tervek szerint néhány éven belül a hazai agrárexport elérheti a 10 milliárd eurót, ezzel
pedig tovább erősödhet Magyarország piaci jelenléte Európában és szerte a világon is.

Ötezer új munkahely Hegyeshalom és Bezenye határában
Hrportál
Közép-Európában egyedülálló, egymilliárd eurós mezőgazdasági beruházás valósult meg a térségben.
A paprika és paradicsomtermesztő kertészet mintegy ötezer embernek biztosít majd munkahelyet – tudta
meg a HírTv.
330 hektár területen valósul meg a beruházás, amely az egész ország agráriumát erősíti – fogalmazott
Nagy István a HírTv-nek. Az agrárminiszter hangsúlyozta: a fejlesztés segít abban, hogy nagy
mennyiségű, minőségi exportáru jöjjön létre, magyar munkaerővel, magyar hozzáadott értékekkel, a
legmodernebb
üvegházakban.
A beruházással a tervek szerint néhány éven belül a hazai agrárexport elérheti a 10 milliárd eurót, ezzel
pedig tovább erősödhet Magyarország piaci jelenléte Európában és szerte a világon is.

Ötezer embernek adhatnak munkát
Kisalföld - 2019.03.20. (1,8. oldal)
Az egykori Eurovegas helyére álomszerű beruházást jelentettek be. Közel egymilliárd euróból
Európa legjelentősebb mezőgazdasági és infrastruktúra-fejlesztési beruházása jöhet létre.
Egy korszerű zöldség-gyümölcs termelő és feldolgozó üzemet valósítana meg Bezenye és
Hegyeshalom határában a német FAKT AG vállalat. A közel egymilliárd eurós beruházásról
tartott közös sajtótájékoztatót az Agrárminisztérium és a FAKT AG tegnap
Mosonmagyaróváron. 330 hektár területre tervezik a zöldség-gyümölcs termelési,
feldolgozási komplexumot és egy lo- g gisztikai központot.

Ötezer új munkahelyet jelenthet
Kisalföld
A németországi FAKT AG elnök-vezérigazgatója, Hubert Schulte-Kemper azt is elmondta, a
jó infrastruktúra még kedvezőbbé teszi ezt a Bécs-Buda-pest-Pozsony közötti területet. A
beruházás igényli a jó szakembergárdát is, ezért a mosonmagyaróvári Agrártudományi
Egyetemmel is szorgalmaznak együttműködést.
A német vállalat ötven hektáron feldolgozó- és logisztikai központot, harminchektáron
üvegházat, ötven hektáron szabadföldikertészetet hoz létre, amellyel csaknem a teljes magyar
zöldség-gyümölcs ágazat termékei számára adhat kiugrási lehetőséget az európai piacokra.
Magyarország tavaly 83,8 milliárd forint értékben importált friss gyümölcsöket és 75,5 milliárd
forint értékben friss zöldségeket. A magyar agrárexport pedig dinamikus növekedéssel az elmúlt
években elérte a kilencmilliárd eurót - mondta Nagylstván.
A területen a beruházó a termelési, feldolgozási és logisztikai központ mellett hosz-szú távon
haltenyészetet, hűtőkonténereket, konferencia-központot, hotelt, autópá-lya-felhajtót és
lakásokat is kialakítana. A teljes beruházással ötezer új munkahelyet teremtenek - mondta
Hubert Schulte-Kemper, a FAKT AG elnök-vezérigazgatója.
A tervek szerint a komplexum egyedülálló lesz egész Kö-zép-Európában, ami 5000 új
munkahelyet is jelenthet, ha megépül. Olyan korszerű zöldség-gyümölcs termelő és feldolgozó
beruházás ez, amihez hasonló volumenű vállalkozás nincs Magyarországon.
Nagy István agrárminiszter mérföldkőnek nevezte a beruházást, mert a 330 hektáron
megvalósuló fejlesztéssel az Agrárminisztérium azon céljai valósulnak meg, hogy

versenyképessé váljon a magyar mezőgazdaság és széles körben elterjedt legyen a precíziós
technológia. Ez a beruházás az elmúlt évtizedek legnagyobb és legkomplexebb hazai agrár-és
élelmiszeripari beruházása - hangsúlyozta. A fejlesztésnek köszönhetően az itt előállított
árukkal a magyar zöldség-gyümölcs ágazat számára kiugrási lehetőséget jelenthet az európai
piacokra. - Jelentős átalakulás van a világgazdaságban és élesedő versenyben kell helytállni.
Siker az új technológiák bevezetésével és alkalmazásával érhető el. Megújulásra van szükség,
hogy vonzó legyen az ország a beruházások számára. Németország pedig tavaly is
Magyarország legnagyobb befektetője volt. Az élelmiszeripar az egyik leginnovatívabb ágazat.
Az elmúlt évtizedek legnagyobb, komplex magyarországi agrár- és élelmiszeripari beruházása
valósulhat meg - fogalmazott Ponevács-Pana Petra, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
beruházások ösztönzéséért felelős helyettes államtitkára.
KA: Nagy István agrárminiszter és Hubert Schulte-Kemper, a FAKT AG elnök-vezérigazgatója
a cég tervezett beruházásának leendő helyszínén, Bezenye és Hegyeshalom határában.
A több évtizedes múltra visszatekintő FAKT AG vállalat többféle üzletágban is érdekelt, Az
ingatlan- és a tőkepiac, a szolgáltatás mellett az agrárium és az energia területén isjelen van,
Húsz leányvállalattal és további projektekkel rendelkezik szerte Európában, A magyarországi
beruházásban együttműködnek a Landgard, a KÉSZ Holding Zrt,, az E,ON és a Greencells
Group vállalatokkal is.

Elkezdődött a hazai zöldségtermesztés fellendítése
agrotrend.hu
Közép-Kelet-Európa legkorszerűbb zöldség-gyümölcs termelő és feldolgozó beruházása
valósul meg Magyarországon.
- Nyugodtan fogalmazhatok úgy, hogy egy olyan pillanatban vagyunk, amire sokáig emlékezni
fogunk - mondta beszédében Nagy István agrárminiszter az Agrárminisztérium (AM) és
a FAKT AG közös sajtótájékoztatóján, Mosonmagyaróváron.

- Egyszerre van bennem Magyarország agrárminisztere és a térség országgyűlési képviselője,
és mindkét énemben nagyon fontos, ami itt történik. A térség, ahol most vagyunk kiválóan
alkalmas a mezőgazdasági termelésre - fogalmazott. Elmondta, hogy a térségben
hagyományai vannak a szántóföldi zöldségtermesztésnek, ami viszont az utóbbi
években korántsem a megfelelő színvonalon zajlik.
Nagy István elmondása szerint, a FAKT AG befektetése egy korszak- és
dimenzióváltás kezdete, mind a térség, illetve Magyarország agráriumában. Hangsúlyozta,
hogy a befektetés egy olyan logisztikai környezetben valósulhat meg, ahol
•
•
•

nagyvárosok (Bécs, Pozsony, Budapest),
nemzetközi autópályák,
nemzetközi repülőterek és vasúthálózatok

találhatóak meg.
Ezzel pedig minden adott, hogy kiváló termelést lehessen folytatni.
- Nyugodtan tekinthetünk a jövőbe, hiszen biztoságban érezhetjük ezt a befektetést.
Hegyeshalom és Bezenye települések határában közel 1 milliárd eurós mezőgazdasági és
infrastrukturális beruházás valósul meg. Ez egy mérföldkő, mind a cég mind pedig
Magyarország életében - fejtette ki az agrárminiszter.
A beruházás Közép-Európában egyedülálló, közel 330 hektárnyi területen valósul meg aminek
központi eleme egy olyan kertészeti és termelési logisztikai központ létrehozása, amely
lehetővé teszi a kereskedelmi igények kiszolgálását egész Európában.
- Pontosan az fog megvalósulni, amit megterveztünk az agrártárcával:
•
•
•

Hogyan lehet versenyképessé tenni a magyar mezőgazdaságot?
Hogyan lehet áthúzni a 21. századba?
Hogyan lehet a precíziós technológiát megvalósítani?

Most itt vagyunk annál a pillanatnál, amikor ezek a szándékok a valósággá tudnak válni hívta fel a figyelmet Nagy István.
Az agrártárca vezetőjének beszédéből kiderült, hogy összesen 1000 millió eurónyi
összeg irányulhat a mezőgazdasági termeléshez és a hozzá kapcsolódó ipari fejlesztésekhez,
amely
így az elmúlt évtizedek legnagyobb komplex magyarországi agrár és élelmiszeripari
beruházása lesz.
Nagy István kiemelte, hogy a német részvénytársaság beruházásán belül különösen fontosnak
tartja az üvegházfejlesztési projektet, hiszen az üvegházi termesztés
•
•

csökkenti kívánja a zöldségkínálat szezonalitását,
illetve folyamatosan friss termékekkel tudja ellátni a piacokat

ezért hatalmas lehetőség rejlik benne. Hangsúlyozta:
Magyarországra 2018-ban 83,8 milliárd forint értékben
gyümölcsféléket, 75, 5 milliárd értékben pedig friss zöldségféléket.

importált friss

A beruházás a kertészeti termékek export helyzetén is segítene: 50 hektárra tervezett
feldolgozó- és logisztikai kapacitást. A legkorszerűbb árukezelő központ és hűtőház létrehozása
nem csak a felépítésre kerülő 30 hektárnyi üvegházban és az 50 hektáron tervezett szabadföldi
kertészetben előállításra kerülő árunak, hanem a teljes magyar zöldség-gyümölcs ágazat
termékei számára jelenthet kiugrási lehetőséget az európai piacokra.

Egymilliárd eurós mezőgazdasági beruházás valósul meg Hegyeshalom és Bezenye
határában
Echo TV
Egymilliárd eurós mezőgazdasági beruházás valósul meg Hegyeshalom és Bezenye határában.
Közép-Európa legkorszerűbb paprika- és paradicsomtermesztő kertészete mintegy ötezer
embernek biztosít majd munkahelyet. R: Közép-Európában egyedülálló módon, közel 330
hektár területen valósul meg a beruházás, amely az egész ország agráriumát erősíti,
fogalmazott. Nagy István. Az agrárminiszter hangsúlyozta, a fejlesztés segít abban, hogy nagy
mennyiségű minőségi exportáru jöjjön létre magyar munkaerővel, magyar hozzáadott
értékekkel a legmodernebb üvegházakban. Nagy István, agrárminiszter: A beruházás üvegházas
(...) túl majd ugyanolyan fontos számunkra a magyar mezőgazdasági és kertészeti termékek
exportjának fejlődését szolgáló ötven hektárra tervezett feldolgozó és logisztikai kapacitás. A
legkorszerűbb árukezelő központ és hűtőház létrehozása nemcsak a felépítésre kerülő harminc
hektárnyi üvegházban és az ötven hektáron tervezett szabadföldi kertészetben előállításra
kerülő árunak, hanem a teljes magyar zöldség-gyümölcs ágazat termékei számára jelenthet
kiugrási lehetőséget az európai uniós piacra. R: A fejlesztés az elmúlt évtizedek legnagyobb
komplex magyarországi agrár- és élelmiszeripari beruházása lesz, amely mintegy egymilliárd
euróból valósul meg. Hubert Schulte-Kemper, elnök-vezérigazgató, FAKT AG
Unternehmensgruppe: Azt tervezzük, hogy egy elosztóközpontot hozunk létre mezőgazdasági

termények, például gyümölcsök számára. Úgy hallottam, hogy a termelők KeletMagyarországon az alma kilójáért négy centet kapnak. De miért ne maradhatna helyben az
értékteremtés? Éppen ezért azt tervezzük, hogy nemcsak a tárolás, hanem a feldolgozás is
Magyarországon történne és innen látnánk el az európai piacot a különböző termékekkel. R: A
beruházással a tervek szerint néhány éven belül a hazai agrárexport elérheti a tízmilliárd eurót,
ezzel pedig tovább erősödhet Magyarország piaci jelenléte Európában és szerte a világon is.

Közép-Európa legkorszerűbb kertészeti központja épül Magyarországon
Kossuth Rádió
Közép-Európa legkorszerűbb kertészeti termelési, feldolgozási és logisztikai központja épül
Hegyeshalom és Bezenye határában. A német FAKT AG egymilliárd eurós beruházása 330
hektáron valósul meg és ötezer új munkahelyet teremt, mondta az agrárminiszter. Nagy István
mérföldkőnek nevezte a beruházást, amely mint mondta, segíti a minisztérium céljait, hogy
versenyképessé váljon a magyar mezőgazdaság és széles körben elterjedjen a precíziós
technológia. Nagy István, agrárminiszter: Mindig beszélünk arról, hogy versenyképesség-javító
intézkedéseket kell hozni, s most itt a szemünk láttára valósul meg ez a gyakorlatban is. Hiszen
több mint harminc hektáron egy üvegházas projekt, erre épülő feldolgozó kapacitás,
feldolgozóüzem, hűtőkapacitás és egy logisztikai bázis is, hogy Európa minden üzletébe
elkerülhessen a magyar zöldség.

Közép-Európa legkorszerűbb kertészeti, termelési, feldolgozási és logisztikai központja
épül Hegyeshalom és Bezenye határában, mondta Nagy István
M1
Közép-Európa legkorszerűbb kertészeti, termelési, feldolgozási és logisztikai központja épül
Hegyeshalom és Bezenye határában, erről beszélt azagrárminiszter egy több mint
háromszázmilliárd forintos beruházás kapcsán, amelyet egy német cég valósít meg egy 330
hektáros területen. Nagy István mérföldkőnek nevezte a beruházást, amellyel az
Agrárminisztérium azon céljai valósulnak meg, hogy versenyképessé váljon a magyar
mezőgazdaság és széles körben elterjedjen a precíziós technológia. A beruházással ötezer új
munkahelyet teremtenek. Nagy István, agrárminiszter: Mindig beszélünk arról, hogy
versenyképesség-javító intézkedéseket kell hozni, és most itt, a szemünk láttára valósul meg ez
a gyakorlatban is. Hiszen több mint harminc hektáron egy üvegházas projekt, erre épülő
feldolgozó kapacitás, feldolgozó üzem, hűtőkapacitás és egy logisztikai bázis is, hogy Európa
minden üzletébe elkerülhessen a magyar zöldség.

Közép-Európa legkorszerűbb kertészeti központja épül Hegyeshalom és Bezenye
határában

Trend Fm
Közép-Európa legkorszerűbb kertészeti központja épül Hegyeshalom és Bezenye határában.
Az agrárminiszter bejelentette, hogy a német Fakt AG egymilliárd euróból épít termelési,
feldolgozási és logisztikai központot. Nagy István mérföldkőnek nevezte a beruházást, mert a
330 hektáron megvalósuló fejlesztéssel az Agrárminisztérium azon céljai valósulnak meg, hogy
versenyképessé váljon a magyar mezőgazdaság, és széles körben elterjedt legyen a precíziós
technológia. A területen a beruházó a termelési, feldolgozási és logisztikai központ mellett
hosszú távon haltenyészetet, üvegházakat, hűtőkonténereket, konferenciaközpontot, hotelt,
autópálya-felhajtót és lakásokat is kialakítana. A teljes beruházással ötezer új munkahelyet
teremtenek.

Pressemitteilung: Ankündigung der Investition der Fakt AG
Das modernste Gartenbauzentrum in Mitteleuropa wird in Ungarn gebaut
Magyar Hírlap - 20. März 2019 (Seite 9)
Gestern hat der Landwirtschaftsminister István Nagy umfangreiche Investitionen angekündigt.
Durch die Entwicklung werden fünftausend neue Arbeitsplätze geschaffen.
Das hochmoderne Produktions-, Verarbeitungs- und Logistikzentrum für Gartenbau in
Mitteleuropa wird mit der Investition der deutschen FAKT AG an der Grenze von Hegyeshalom
und Bezenye in Höhe von einer Milliarde Euro (313,7 Milliarden Forint) errichtet, sagte der
Landwirtschaftsminister von Ungarn, István Nagy, gestern.
Der Ministerpräsident nannte die Investition einen Meilenstein, denn mit der Erschließung von
330 Hektar werden die Ziele des Landwirtschaftsministeriums verwirklicht, so dass die
ungarische Landwirtschaft wettbewerbsfähig wird und die Präzisionstechnologie weit
verbreitet ist.
Neben dem Produktions-, Verarbeitungs- und Logistikzentrum würde der Investor langfristig
Fischfarmen, Gewächshäuser, Kühlcontainer, Konferenzzentren, Hotels, Autobahnen und
Wohnungen entwickeln.
Hubert Schulte-Kemper, Vorstandsvorsitzender der FAKT AG, betonte mit fünftausend neuen
Arbeitsplätzen.
In Kürze wird die FAKT AG an der Grenze von Hegyeshalom-Bezenye eine Investition in die
Entwicklung von Landwirtschaft und Infrastruktur in Höhe von fast einer Milliarde Euro
realisieren.
Eine Investition von so großem Umfang ist ein bedeutender Meilenstein im Leben sowohl des
Unternehmens als auch Ungarns, und es ist ein großartiges Gefühl, dass die Gegend von
Mosonmagyaróvár Platz hinzufügen kann. Die Investition ist mit einer Fläche von etwa 330
Hektar einzigartig in Zentraleuropa. Ihr zentrales Element ist die Schaffung eines Produktions, Verarbeitungs- und Logistikzentrums für den Gartenbau, das die höchsten kommerziellen
Anforderungen in ganz Europa erfüllen wird. Für die Aquakultur und die
Lebensmittelverarbeitung gibt es umfangreiche Pläne. Insgesamt können eine Million Euro für
die Entwicklung auf die landwirtschaftliche Produktion und die damit zusammenhängende
industrielle Entwicklung ausgerichtet werden.
Ungarn importierte 2018 frisches Obst im Wert von 83,8 Mrd. HUF und frisches Gemüse im
Wert von 75,5 Mrd. HUF.
Diese Investition kann enorme Fortschritte für unser Land bringen, da heute fast alle unsere
Produkte aus Paprika exportiert werden und wir auf dem Inlandsmarkt für Tomaten oder
Gurken noch ungenutztes Potenzial haben. Diese Entwicklung trägt dazu bei, große und
qualitativ hochwertige Exportgüter mit ungarischer Arbeitskraft, ungarischem Mehrwert,
hochmodernen Gewächshäusern, angewandten Technologien und Prozessen herzustellen.

Das Gartenbauzentrum wird aus einer Milliarde Euro gebaut
Ungarische Nation - 20. März 2019 (Seite 13)
Das modernste Produktions-, Verarbeitungs- und Logistikzentrum für Gartenbau in
Mitteleuropa wird von der Fakt AG, Deutschland, an der Grenze von Hegyeshalom und
Bezenye gebaut. Die Entwicklung von 330 Hektar wurde vom Landwirtschaftsminister
angekündigt, der sagte, dass mit einer Investition von einer Milliarde Euro (313,7 Milliarden
Forint) die Ziele des Ministeriums verwirklicht werden, so dass die ungarische Landwirtschaft
wettbewerbsfähig wird und die Präzisionstechnologie weit verbreitet ist. In der Region würde
der Investor neben dem Produktions-, Verarbeitungs- und Logistikzentrum langfristig
Fischfarmen, Gewächshäuser, Kühlcontainer, Konferenzzentren, Hotels, Autobahnen und
Wohnungen entwickeln. Mit einer Gesamtinvestition von fünftausend neuen Arbeitsplätzen.

Fast eine Milliarde Euro ...
Weltwirtschaft - 20. März 2019 (Seite 1.4)
Die deutsche FAKT AG realisiert eine Investition in die Entwicklung von Landwirtschaft und
Infrastruktur in Höhe von fast einer Milliarde Euro. Die Entwicklung von 330 Hektar umfasst
ein dreißig Hektar großes Gewächshaus und fünfzig Hektar Freilandgartenbau, sagte gestern
der Landwirtschaftsminister István Nagy.

István Nagy: Das modernste Gartenbauzentrum in Mitteleuropa ist um Hegyeshalom und
Bezenye herum angelegt
Hírma.hu
Das hochmoderne Produktions-, Verarbeitungs- und Logistikzentrum für Gartenbau in
Mitteleuropa wird durch die Investition der deutschen FAKT AG in Höhe von 1 Milliarde USDollar (313,7 Milliarden Forint) an der Grenze zwischen Hegyeshalom und Bezenye errichtet.
Mit der Umsetzung des Landwirtschaftsministeriums wird das Ziel verfolgt, die ungarische
Landwirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen, und die Präzisionstechnologie ist weit
verbreitet.
Neben dem Produktions-, Verarbeitungs- und Logistikzentrum würde der Investor langfristig
Fischfarmen, Gewächshäuser, Kühlcontainer, Konferenzzentren, Hotels, Autobahnen und
Wohnungen entwickeln. Hubert Schulte-Kemper, Vorstandsvorsitzender der FAKT AG,
betonte mit fünftausend neuen Arbeitsplätzen.
Eine einzigartige Investition in Zentraleuropa
NEWS TV
Es handelt sich um eine einmalige landwirtschaftliche Investition von einer Milliarde Euro an
der Grenze zwischen Hegyeshalom und Bezenye. Der größte Pfeffer- und Tomatengarten in
Mitteleuropa wird rund fünftausend Menschen Arbeitsplätze bieten.
In Mitteleuropa ist die Investition auf fast 330 Hektar einzigartig, was die Landwirtschaft des
ganzen Landes stärkt, sagte István Nagy. Der Landwirtschaftsminister betonte, dass die
Entwicklung dazu beitragen würde, mit ungarischer Arbeitskraft qualitativ hochwertige
Exportgüter herzustellen, die in den modernsten Gewächshäusern einen Mehrwert schaffen.

„Neben dem Gewächshausprojekt des Projekts ist es ebenso wichtig, über eine 50 Hektar große
Verarbeitungs- und Logistikkapazität zu verfügen, um den Export ungarischer Landwirtschaftsund Gartenbauprodukte zu steigern und ein hochmodernes Warenlager und Kühlhaus zu
schaffen, nicht nur in dem 30 Hektar großen Gewächshaus und 50 Hektar im Freilandgartenbau.
Der gesamte ungarische Gemüsefruchtsektor könnte jedoch einen Boom auf dem europäischen
Markt darstellen “, sagte István Nagy.
Die Entwicklung wird in den vergangenen Jahrzehnten die größte Investition in Agrar- und
Nahrungsmittelindustrie in Ungarn sein und sich auf rund 1 Mrd. EUR belaufen.
„Wir planen ein Vertriebszentrum für landwirtschaftliche Kulturen wie Obst. Ich habe gehört,
dass die Produzenten in Ostungarn pro Kilo Äpfel 4 Cent erhalten. Aber warum sollte die
Wertschöpfung nicht erhalten bleiben? Deshalb planen wir nicht nur zu lagern, sondern auch in
Ungarn zu verarbeiten und den europäischen Markt mit verschiedenen Produkten von hier aus
zu sehen “, sagte Hubert Schulte-Kemper, Vorstandsvorsitzender der FAKT AG.
Mit der Investition wird erwartet, dass die inländischen Agrarexporte in wenigen Jahren 10
Milliarden Euro erreichen werden. Die Marktpräsenz Ungarns in Europa und weltweit kann
weiter steigen.

Fünftausend neue Arbeitsplätze an der Grenze zwischen Hegyeshalom und Bezenye
Hrportál
Zentraleuropa hat in der Region eine einzigartige landwirtschaftliche Investition von einer
Milliarde Euro. Der Pfeffer- und Tomatengarten wird Arbeitsplätze für rund fünftausend
Menschen schaffen - so die Nachrichten.
Die Investition wird auf 330 Hektar erfolgen, was die Landwirtschaft des Landes stärken wird,
sagte István Nagy gegenüber HírTv. Der Landwirtschaftsminister betonte, dass die
Entwicklung dazu beitragen würde, mit ungarischer Arbeitskraft qualitativ hochwertige
Exportgüter herzustellen, die in den modernsten Gewächshäusern einen Mehrwert schaffen.
Mit der Investition wird erwartet, dass die inländischen Agrarexporte in wenigen Jahren 10
Milliarden Euro erreichen werden. Die Marktpräsenz Ungarns in Europa und weltweit kann
weiter steigen.

Sie können für fünftausend Menschen arbeiten
Kisalföld - 20. März 2019 (Seite 1.8)
Die ehemalige Eurovegas wurde durch eine traumhafte Investition ersetzt. Fast eine Milliarde
Euro sind Europas bedeutendste Investitionen in Landwirtschaft und Infrastruktur.
Die deutsche Firma FAKT AG würde an der Grenze von Bezenye und Hegyeshalom eine
moderne Produktions- und Verarbeitungsanlage für Gemüse und Obst einrichten. Das
Landwirtschaftsministerium und die FAKT AG haben gestern in Mosonmagyaróvár eine
gemeinsame Pressekonferenz über die fast eine Milliarde Euro schwere Investition abgehalten.
Die Obst- und Gemüseproduktion, der Verarbeitungskomplex und ein Logistikzentrum sind auf
330 Hektar geplant.

Das könnte fünftausend neue Arbeitsplätze bedeuten
Kisalföld
Hubert Schulte-Kemper, Vorstandsvorsitzender der FAKT AG, Deutschland, sagte auch, dass
eine gute Infrastruktur dieses Gebiet zwischen Wien und Budapest-Bratislava noch attraktiver
macht. Die Investition erfordert auch ein gutes Team von Fachleuten, deshalb arbeiten sie auch
mit der Universität für Agrarwissenschaften in Mosonmagyaróvár zusammen.
Das deutsche Unternehmen errichtet auf fünfzig Hektar ein Verarbeitungs- und
Logistikzentrum, ein dreizehn Hektar großes Gewächshaus und fünfzig Hektar
Freilandgartenbau, die den europäischen Märkten die Möglichkeit geben, fast den gesamten
ungarischen Obst- und Gemüsesektor zu erschließen. Im vergangenen Jahr importierte Ungarn
frisches Obst im Wert von 83,8 Mrd. HUF und frisches Gemüse im Wert von 75,5 Mrd. HUF.
Die ungarischen Agrarexporte sind in den letzten Jahren um neun Milliarden Euro gewachsen,
mit dynamischem Wachstum, sagte Nagylstván.
Neben dem Produktions-, Verarbeitungs- und Logistikzentrum würde der Investor langfristig
Fischzucht, Kühlcontainer, Konferenzzentrum, Hotel, Autobahnauffahrt und Wohnungen
entwickeln. Mit einer Gesamtinvestition von fünftausend neuen Arbeitsplätzen sagte Hubert
Schulte-Kemper, Vorstandsvorsitzender der FAKT AG.
Es ist geplant, dass der Komplex in ganz Mitteleuropa einzigartig ist, was 5.000 neue
Arbeitsplätze bedeuten könnte, wenn er gebaut wird. Es handelt sich um eine moderne
Investition in die Produktion und Verarbeitung von Gemüse und Obst, die in Ungarn kein
vergleichbares Geschäftsvolumen aufweist.
István Nagy, Landwirtschaftsminister, nannte die Investition einen Meilenstein, denn mit der
Erschließung von 330 Hektar wird es das Ziel des Landwirtschaftsministeriums sein, die
ungarische Landwirtschaft wettbewerbsfähig zu machen und die Präzisionstechnik weitgehend
einzusetzen. Diese Investition sei die größte und komplexeste Investition in der Landwirtschaft
und in der Nahrungsmittelindustrie der vergangenen Jahrzehnte, betonte er. Dank der
Entwicklung kann der ungarische Obst- und Gemüsesektor mit den hier produzierten Waren
eine große Chance für die europäischen Märkte sein. - In der Weltwirtschaft gibt es einen
großen Wandel, und wir müssen im verschärften Wettbewerb bestehen. Erfolg wird durch die
Einführung und Anwendung neuer Technologien erreicht. Eine Erneuerung ist erforderlich, um
das Land für Investitionen attraktiv zu machen. Deutschland war im vergangenen Jahr auch der
größte Investor in Ungarn. Die Lebensmittelindustrie ist eine der innovativsten Branchen. Die
größten und komplexesten Investitionen der Agrar- und Lebensmittelindustrie in Ungarn in den
letzten Jahrzehnten können realisiert werden, sagte Ponevács-Pana Petra, stellvertretende
Staatssekretärin für Investitionen und auswärtige Angelegenheiten.
Die FAKT AG, wurde im Jahr 2010 gegründet und ist eine Beteilungs-Holding, die in den
Bereichen Immobilien- und Kapitalmarkt, Energie, Agrar und Services aktiv ist. Neben den
Dienstleistungen in den Bereichen Landwirtschaft und Energie verfügt das Unternehmen über
zwanzig Tochtergesellschaften und zusätzliche Projekte in ganz Europa. Landgard, KÉSZ
kooperiert bei der ungarischen Beteiligung. Holding Zrt. Mit E, ON und Greencells Group.

Das Wachstum der heimischen Gemüseproduktion hat begonnen
agrotrend.hu
Die modernste Obst- und Gemüseproduktion und -verarbeitung in Mittel- und Osteuropa wird
in Ungarn realisiert.
"Ich kann mit Sicherheit sagen, dass wir uns an diesen Moment noch lange erinnern werden",
sagte Landwirtschaftsminister István Nagy auf der gemeinsamen Pressekonferenz des
Landwirtschaftsministeriums (AM) und der FAKT AG in Mosonmagyaróvár.
Laut István Nagy ist die Investition der FAKT AG der Beginn einer Ära und eines
Dimensionswandels, sowohl in der Region als auch in der Landwirtschaft Ungarns. Er betonte,
dass Investitionen in einer Logistikumgebung erfolgen können, in der
• große Städte (Wien, Bratislava, Budapest)
• internationale Autobahnen,
• Internationale Flughäfen und Schienennetze
vorhanden sind.
Damit wird alles getan, um die hervorragende Produktion fortzusetzen. - Wir können sicher in
die Zukunft blicken, weil wir von dieser Investition überzeugt sind. Hegyeshalom und Bezenye
setzen annähernd eine Milliarde Euro für Investitionen in Landwirtschaft und Infrastruktur ein.
Dies ist ein Meilenstein im Leben sowohl des Unternehmens als auch Ungarns, sagte der
Landwirtschaftsminister.
Die Investition erfolgt in Zentraleuropa mit einer einzigartigen Fläche von fast 330 Hektar.
Damit können die kommerziellen Bedürfnisse in ganz Europa bedient werden. - Genau das
haben wir mit dem Farmstück geplant:
• Wie kann man die ungarische Landwirtschaft wettbewerbsfähig machen?
• Wie kann man bis ins 21. Jahrhundert durchziehen?
• Wie implementiere ich Präzisionstechnik?
Jetzt sind wir in dem Moment, in dem diese Absichten Wirklichkeit werden können - betonte
István Nagy.
Aus der Leitung des landwirtschaftlichen Erzeugnisses ging hervor, dass insgesamt 1.000 Mio.
EUR für die landwirtschaftliche Produktion und die damit zusammenhängende industrielle
Entwicklung aufgewendet werden könnten.
In den vergangenen Jahrzehnten wird die größte Investition in die Landwirtschaft und die
Nahrungsmittelindustrie in Ungarn die komplexeste sein.
István Nagy betonte, dass er das Glashaus-Entwicklungsprojekt im Rahmen der Investition der
deutschen Aktiengesellschaft als besonders wichtig ansah, da der Anbau von Gewächshäusern
eine Rolle spielte
• Reduziert die Saisonalität des Gemüseangebots
• Ständige Belieferung der Märkte mit frischen Produkten
Es ist also eine große Chance. Er betonte:
Im Jahr 2018 importierte Ungarn frisches Obst im Wert von 83,8 Milliarden Forint und frisches
Gemüse für 75,5 Milliarden Euro.
Die Investition würde auch zur Exportsituation von Gartenbauprodukten beitragen:
Verarbeitungs- und Logistikkapazität von 50 Hektar. Die Schaffung des modernsten

Warenwirtschaftszentrums und Kühlhauses könnte nicht nur eine Chance für die europäischen
Märkte sein, Produkte für den gesamten ungarischen Gemüse- und Obstsektor herzustellen,
sondern nicht nur für die 30 Hektar Grünfläche und 50 Hektar Freilandgartenbau.

An der Grenze zwischen Hegyeshalom und Bezenye wird eine landwirtschaftliche
Investition von einer Milliarde Euro getätigt
Echo TV
An der Grenze zwischen Hegyeshalom und Bezenye wird eine landwirtschaftliche Investition
von einer Milliarde Euro getätigt. Der modernste Pfeffer- und Tomatengarten in Mitteleuropa
wird Arbeitsplätze für rund fünftausend Menschen bieten. R: Die Investition ist mit einer Fläche
von fast 330 Hektar in Mitteleuropa einzigartig, was die Landwirtschaft des ganzen Landes
stärkt. István Nagy. Der Landwirtschaftsminister betonte, dass die Entwicklung dazu beitragen
würde, mit ungarischer Arbeitskraft eine große Menge qualitativ hochwertiger Exportgüter
herzustellen, wobei der ungarische Mehrwert in den modernsten Gewächshäusern zu schaffen
sei. István Nagy, Minister für Landwirtschaft: Neben Investitionen in Gewächshäusern (...)
wird die Verarbeitungs- und Logistikkapazität für die Entwicklung des Exports ungarischer
landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Produkte für uns ebenso wichtig sein. Die Schaffung
des modernsten Warenwirtschaftszentrums und Kühlhauses könnte nicht nur eine Chance für
den EU-Markt sein, Produkte für den gesamten ungarischen Gemüse- und Obstsektor
herzustellen, sondern nicht nur für das 30 Hektar große Gewächshaus und für die 50 Hektar
Freilandgartenbau. R: Die Entwicklung wird in den letzten Jahrzehnten die größte Investition
in Agrar- und Nahrungsmittelindustrie in Ungarn sein, die rund eine Milliarde Euro betragen
wird. Hubert Schulte-Kemper, Vorstandsvorsitzender der FAKT AG Unternehmensgruppe:
Wir planen die Einrichtung eines Vertriebszentrums für landwirtschaftliche Kulturen wie
Früchte. Ich habe gehört, dass die Produzenten in Ostungarn pro Kilogramm Äpfel vier Cent
erhalten. Aber warum sollte die Wertschöpfung nicht erhalten bleiben? Deshalb planen wir
nicht nur zu lagern, sondern auch in Ungarn zu verarbeiten. Von dort sehen wir den
europäischen Markt mit verschiedenen Produkten. R: Die Investition wird mit der Investition
in wenigen Jahren voraussichtlich zehn Milliarden Euro erreichen, und die Marktpräsenz
Ungarns in Europa und in der ganzen Welt könnte weiter steigen.

Das modernste Gartenbauzentrum in Mitteleuropa wird in Ungarn gebaut
Radio Kossuth
Das modernste Produktions-, Verarbeitungs- und Logistikzentrum für Gartenbau in
Mitteleuropa wird um Hegyeshalom und Bezenye herum gebaut. Die Investition der deutschen
FAKT AG in Höhe von einer Milliarde Euro beläuft sich auf 330 Hektar und schafft
fünftausend Arbeitsplätze, sagte der Landwirtschaftsminister. István Nagy bezeichnete die
Investition als einen Meilenstein, der, wie er sagte, den Zielen des Ministeriums hilft, die
ungarische Landwirtschaft wettbewerbsfähig zu machen und Präzisionstechnik zu verbreiten.
István Nagy, Landwirtschaftsminister: Wir sprechen immer über die Notwendigkeit von

Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, und dies tun wir jetzt in der Praxis.
Auf mehr als dreißig Hektar gibt es ein Gewächshausprojekt, eine darauf basierende
Verarbeitungskapazität, eine Verarbeitungsanlage, eine Kühlkapazität und eine Logistikbasis,
um ungarisches Gemüse in jedem Geschäft in Europa zu vermeiden.

In der Nähe von Hegyeshalom und Bezenye entsteht das modernste Zentrum für
Gartenbau, Produktion, Verarbeitung und Logistik in Mitteleuropa, sagte István Nagy
M1
Das modernste Zentrum für Gartenbau, Produktion, Verarbeitung und Logistik in
Zentraleuropa soll an der Grenze zwischen Hegyeshalom und Bezenye entstehen. István Nagy
nannte das Wahrzeichen einen Meilenstein bei der Verwirklichung der Ziele des
Landwirtschaftsministeriums, um die ungarische Landwirtschaft wettbewerbsfähig zu machen
und Präzisionstechnik zu verbreiten. Durch die Investition werden fünftausend neue
Arbeitsplätze geschaffen. István Nagy, Landwirtschaftsminister: Wir sprechen immer über die
Notwendigkeit, Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit zu ergreifen, und dies
tun wir auch hier in der Praxis. Auf mehr als dreißig Hektar gibt es ein Gewächshausprojekt,
eine darauf basierende Verarbeitungskapazität, eine Verarbeitungsanlage, eine Kühlkapazität
und eine Logistikbasis, um ungarisches Gemüse in jedem Geschäft in Europa zu vermeiden.

Das modernste Gartenbauzentrum Mitteleuropas liegt an der Grenze zwischen
Hegyeshalom und Bezenye
Trend Fm
Das modernste Gartenbauzentrum Mitteleuropas soll an der Grenze zwischen Hegyeshalom
und Bezenye entstehen. Der Landwirtschaftsminister gab bekannt, dass die Fakt AG,
Deutschland, ein Produktions-, Verarbeitungs- und Logistikzentrum für eine Milliarde Euro
bauen wird. István Nagy nannte dies ein Wahrzeichen, denn mit der Erschließung von 330
Hektar wird das Landwirtschaftsministerium das Ziel haben, die ungarische Landwirtschaft
wettbewerbsfähiger zu machen, und die Präzisionstechnik ist weit verbreitet. In der Region
würde der Investor neben dem Produktions-, Verarbeitungs- und Logistikzentrum langfristig
Fischfarmen, Gewächshäuser, Kühlcontainer, Konferenzzentren, Hotels, Autobahnen und
Wohnungen entwickeln. Mit einer Gesamtinvestition von fünftausend neuen Arbeitsplätzen.

