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1. Bevezetés 
 

 

1.1 Az Ister-Granum Eurorégió 

A Mária Valéria híd 2001-ben történt átadása hívta életre az Esztergom–Párkány köz-

pontú Ister-Granum Eurorégiót. Szinte az újjáépítésről szóló szerződés aláírásának másnapján 

megindultak a tárgyalások egy határon átnyúló kisrégió létrehozásáról. 2000. május 15-én 

Esztergom és Párkány írt alá szándéknyilatkozatot, október 13-án pedig az Esztergomi kistér-

ség és a Déli Régió (Južný región) kötött együttműködési megállapodást. A megalakulásakor 

mindössze 35 tagot számláló együttműködés folyamatosan bővül. 2003. november 17-én 100 

település polgármestere alapította meg az Ister-Granum Eurorégiót. 

A jelen fejlesztési program elfogadásával a magyar és szlovák térségeket magában fog-

laló kezdeményezés hosszabb időszakot átfogó együttműködés és egymásra utaltság tapaszta-

lataira támaszkodva a fejlesztések erőteljesebb koordinációját, közös megvalósítását kívánja 

véghezvinni. A közös történelmi múlt, a szlovák és a magyar kultúra egymásra hatása a gaz-

dasági hozadékán túl emberi és társadalmi szempontból is sok előnyt kínál. Ezeket az előnyö-

ket nem elfedni, hanem kibontani és kihasználni érdemes a régióban élők érdekében.  

A Duna–Garam–Ipoly térsége igen változatos természetföldrajzi adottságokkal rendel-

kezik, ebből következően a gazdaság sem egységes szerkezetű. Ez azonban nem hátránya, 

hanem előnye a térségnek, hiszen az egymáshoz kapcsolódó, egymást kiegészítő, a komple-

menter előnyöket kihasználó fejlesztésekhez jó feltételeket biztosít. 

Az Ister-Granum Eurorégióhoz összesen 100 település tartozik 216 045 lakossal, mely-

nek több mint két harmada (148 064 fő, 69 %) a magyarországi oldalon él. Miközben azonban 

a lakosságarány tekintetében a magyar oldal sokkal jelentősebb, a települések számában ez 

nem mutatkozik meg. A 47 szlovákiai település nagy része kis falu vagy község, összesen két 

város, a 12 000-es Párkány és a 7.500-es lélekszámú Zselíz fekszik az eurorégió területén. A 

magyarországi térség lakosainak viszont közel fele (64 614 fő) él városban. 

 

1.2 Az eurorégióvá válás elemei 

Az EURORÉGIÓ egy sajátos, határokon átívelő együttműködési struktúra két vagy több 

európai ország között. Az eurorégiók rendszerint nem rendelkeznek jogalkotási és kormány-

zati intézményekkel, politikai hatalommal, munkájukat a helyi és regionális önkormányzatok 

által kialakított keretek között végzik. Az eurorégiók a közös érdekek alapján történő fejlesz-

tések és együttműködés megvalósítása érdekében, a határ mindkét oldalán élő emberek javára 

fejtik ki tevékenységüket.  
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Az eurorégió fogalmának kritériumai: 

 a helyi vagy regionális önkormányzatok által létrehozott polgárjogi, egyes esetekben 

közjogi társulás; 

 a határokon átnyúló társulás által létrehozott, saját forrásokkal rendelkező állandó tit-

kárság (munkaszervezet), technikai és adminisztratív személyzet; 

 a résztvevő önkormányzatok által elfogadott program; 

 The Association of European Border Regions tagsági viszony. 

Az Ister-Granum Eurorégió az 1990-es évek közepe óta megalakult 16 magyar határré-

giós együttműködés közül az egyik legkisebb kiterjedésű, ugyanakkor a táji sajátosságoknak 

köszönhetően talán a legorganikusabb egység. 

 

1.3 Módszertani alapelvek 

A regionális fejlesztési program tervezése során a következő módszertani megközelíté-

seket alkalmaztuk: 

 Alulról építkező tervezés: a tervezési folyamat a helyi önkormányzatok szintjéről in-

dult; a tervezők különböző konzultációkon vettek részt a térségekben, amelyek tapasz-

talatait beépítették az anyagba. 

 Résztvevő tervezés: folyamatos kommunikáció folyt a tervezők és a térségek szerep-

lői között, valamint a tervezők és az Ister-Granum Iroda munkatársai között.  

 Akció-orientált tervezés: annak ellenére, hogy a fejlesztési koncepció hosszú távú 

programot alakít ki, nagy figyelmet fordít a projektek kidolgozására. A projektcsomag 

megvalósítása rövid és középtávon érzékelhető változásokat hoz a régió életében. 

A program illeszkedik az EU-dokumentumokban megfogalmazott stratégiai célokhoz és 

funkciókhoz. Munkánk során az alábbi programokra fordítottunk különös figyelmet. 

 A Vision Planet a közép-európai, az adriai térség, a Duna menti és a dél-kelet-európai 

térség (CADSES) integrált területfejlesztési stratégiáját tartalmazó dokumentum. A 

kezdeményezés célja az, hogy közös stratégiákat, irányelveket és intézkedéseket fo-

galmazzon meg e térség számára, mely magába foglalja tizenhárom európai ország 

(Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Görögország, Horvá-

tország, Jugoszlávia, Magyarország, Macedónia, Moldova, Románia, Szlovákia és 

Szlovénia) teljes területét, illetve öt másik állam (Ausztria, Lengyelország, Németor-

szág, Olaszország és Ukrajna) egy részét. A dokumentum négy alapvető célkitűzést fo-

galmaz meg a térség egésze számára:  
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o a versenyképesség, a hatékonyság és a növekedés 

o a kiegyensúlyozott fejlődés és a kohézió 

o a környezet és a természeti és kulturális örökség megóvása  

o az integráció: a területfejlesztési politikának segítenie kell az államha-

tárok minél jobb átjárhatóságát, a régiók és a városok egymáshoz való 

közelítését, illetve a különböző feladatok együttes és kooperáción alapu-

ló megoldását 

o tekintettel a kis országok között húzódó szárazföldi határok hosszára, 

és az egymástól való politikai és gazdasági elszigeteltségre, amely hosszú 

ideig tartott, rendkívüli figyelmet kell fordítani egy további célkitűzés-

re, a területi integrációra is.  

A közös területfejlesztési jövőkép a célkitűzésekkel összhangban a következő öt kü-

lönböző tevékenységi területhez tartalmaz politikai javaslatokat: 

 a térszerkezet fejlesztése, 

 a települések és a városok fejlődésének formálása, 

 a vidéki térségek átalakítása, 

 a közlekedés és a telekommunikáció fejlesztése, 

 környezetvédelem, a természeti és kulturális örökség kezelése. 

 INTERREG-program (Európai Unió közösségi kezdeményezések)  

o a határmenti együttműködések - Interreg IIIA, melynek átfogó célja a határon 

átnyúló gazdasági és társadalmi kapcsolatok fejlesztése, 

o a transznacionális kooperációk – Interreg IIIB, melynek átfogó célja orszá-

gok feletti, transznacionális együttműködés az európai térség területi integ-

rációjának elősegítésére (esetünkben a CADSES-térségben) és 

o az interregionális együttműködések – Interreg IIIC, melynek fő célja a regi-

onális fejlődést és kohéziót szolgáló politika és eszközök hatékonyságának 

javítása. 

 LEADER+ Program (Európai Unió Közösségi Kezdeményezések) 

 

A program készítése során a fentieken kívül figyelembe vettük és felhasználtuk a Nem-

zeti Fejlesztési Tervek (Magyarország, Szlovákia) vonatkozó részeit, a Közép-dunántúli Ré-



 8 

gió és a Közép-magyarországi Régió kialakított stratégiai fejlesztési terveit, valamint a célte-

rület kisebb térségeire vonatkozó koncepciókat.
1
 

 

A tervezési folyamat első szakasza a helyzetfeltárás, amelynek során ismertetjük az 

eurorégió fejlesztésével szorosan összefüggő gazdasági és társadalmi szektorok helyzetét, fő 

sajátosságait. Ez az elemzés probléma-orientált jellegű, mivel ez szolgálja legjobban a fejlesz-

tési stratégia megalapozását.  

A második szakasz a fejlesztési „forgatókönyvek” (scenario) elkészítése, amelynek so-

rán három forgatókönyv kidolgozására kerül sor. A trend forgatókönyv azokat a változásokat 

jelzi, amelyek az eurorégió koordinált és átgondolt együttműködéseinek hiányában várhatóan 

bekövetkeznek. Az alternatív forgatókönyvek különböző értékek választását könnyítik meg, 

amelyek meghatározzák a tervezett fejlesztéseket. 

A harmadik szakasz a kiválasztott fejlesztési forgatókönyv alapján megvalósuló szek-

torstratégiákat tartalmazza. 

A negyedik szakasz a legfontosabb projektek profiljait gyűjti össze. 

Ez a tervezési módszer lehetővé teszi, hogy együtt lássuk a valóságos helyzetből kiindu-

ló fejlesztési stratégiát és megvalósulásának útjait. 

 

A tervezési folyamatban az érintett önkormányzatok, vállalkozók és civil szervezetek 

több alkalommal értékelték a készülő programot.  

2005. március 9-én megvitatták az elkészült helyzetfeltárást, 

2005. április 6-án megvitatták és elfogadták az eurorégió elkészült programját. 

 

Végezetül szeretnénk köszönetet mondani az Ister-Granum Iroda dolgozóinak értékes 

segítségükért, és mindazoknak a polgármestereknek, vállalkozóknak, helyi szakértőknek, civil 

szervezetek vezetőinek, akik írásban és szóban elmondták véleményüket, megosztva velünk 

elképzeléseiket, tapasztalataikat.  

 

 

 

                                                 
1
 Komárom-Esztergom megye Területfejlesztési Stratégiai Programja. 2001. A Közép-dunántúli Régió 

Területfejlesztési Programja (2003-06 kitekintéssel 2013-ig). A Közép-magyarországi Régió Stratégiai Terve 

2007-2013. 2005. A Dunakanyar turizmusa. Stratégiai Terv. 2002. A Dunakanyar marketing stratégiája. 2002. 
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2. Helyzetfeltárás 

 

2.1 Népesség, emberi erőforrások 

2.1.1 A népesedési folyamatok jellemzői 

 

Az Ister-Granum Eurorégió demográfiai szerkezete és egyben településszerkezete jelen-

tősen eltér a magyarországi és szlovákiai oldalon. A szlovákiai oldalon dominálnak az ezernél 

kevesebb lakosú kisfalvak. Ez alól mindössze hat település (Bátorkeszi, Köbölkút, Kürt, Pár-

kány, Szőgyén és Zselíz) kivétel. Ez a körülmény már jelentős mértékben meghatározza a 

fejlesztések irányát. A magyarországi oldalon a helyzet az ellenkezője a szlovákiainak. Itt az 

ezerfősnél nagyobb települések vannak többségben. Az ezer fő alatti települések száma tizen-

négy (Annavölgy, Epöl, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kisoroszi, Kóspallag, Máriahalom, Mári-

anosztra, Mogyorósbánya, Nagybörzsöny, Perőcsény, Pilisszentlászló, Tésa, Úny). 

A szlovákiai területen az ezer fő alatti népességgel rendelkező települések több mint a 

fele 500 főnél is kevesebb lakost számlál. Jelentős még az 1000-3000 lakosú települések szá-

ma, az ennél nagyobbak száma elenyésző. Mindössze Bátorkeszi, Zselíz és Párkány lakosai-

nak száma haladja meg a 3000-et. A települések megoszlását a lakosság száma alapján az 

alábbi táblázat szemlélteti: 

1. táblázat 

Az Ister-Granum Eurorégió településeinek megoszlása népességszám szerint 

Szlovákiai terület Magyarországi terület 

Lakosság-

szám 

Települések Település-

szám 

db. 

Település-

szám 

db. 

Települések 

500 fő 

alatt 

Bajta, Béla, Garampáld, 

Garamsalló, Ipolybél, 

Ipolykiskeszi, Kicsind, Kisgyar-

mat, Kisölved, Leléd, Libád, 

Sárkányfalva, Zalaba 

 

13 

 

4 

Ipolytölgyes, Ipolydamásd, Perőcsény, Tésa 

500- 1000 

fő 

Bart, Érsekkéty, Fűr, Helemba 

Ipolypásztó, Ipolyszakállos, 

Karva, Kisújfalu, Kural, Lontó, 

Nyirágó, Peszektergenye 

 

12 

 

12 

Annavölgy, Bernecebaráti, Dág, Epöl, Kiso-

roszi, Kóspallag, Máriahalom, Márianoszt-

ra, Mogyorósbánya, Nagybörzsöny, Pilisz-

szentlászló, Úny 

1001-

3000 fő 

Bény, Búcs, Csata, Csúz, Ebed, 

Dunamocs, Farnad, 

Garamkövesd, Ipolyszalka, 

Kéménd, Köbölkút, Kőhídgyar-

mat, Kürt, Lekér, Muzsla, 

Nagyölved, Nána, Szőgyén 

 

18 

 

 

23 

Bajna, Bajót, Dömös, Dunabogdány, Ke-

mence, Kesztölc, Kismaros, Leányfalu, 

Leányvár, Letkés, Nagysáp, Piliscsév, Pilis-

jászfalu, Pilismarót, Pilisszántó, Pilisszent-

kereszt, Süttő, Szob, Szokolya, Tinnye, 

Zebegény, Vámosmikola, Visegrád 

3001-

5000 fő 

Bátorkeszi  

1 

 

7 

Csolnok, Nagymaros, Sárisáp, Tahitótfalu, 

Tokod, Tokodaltáró, Verőce 

5001- 

felett 

Párkány, Zselíz,  

2 

 

6 

Dorog, Esztergom, Lábatlan, Nyergesújfalu, 

Piliscsaba, Tát 

Forrás: Népszámlálások 
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A településhálózat eltéréseire jellemző, hogy a magyarországi részen 16 település van 

ezer fő alatt, 15 település lakossága 1 000–3 000 fő közötti, 3 000–5 000 fő között van öt tele-

pülés és 5000 fő feletti népességgel rendelkezik 6 település, amelyből Esztergom és Dorog 

lakossága meghaladja a 10 ezer főt. A régió településhálózata tehát szerkezetében is két jel-

legzetes részre tagolódik. Ez a körülmény azzal jár, hogy a kiegyenlítetlenség miatt jelentős 

szívó-nyomó hatás keletkezik, szektoronként hol egyik, hol másik erősödik fel. Ez az egyenet-

lenség egyben jó lehetőséget is biztosít a közös fejlesztő munkához pl. a turizmus, a mező-

gazdaság, az oktatás, a kulturális kapcsolatok stb. szektorok esetében. 

 

A születések száma a régió szinte minden magyarországi településén, különösen az 

Ipoly térségében csökken. Ez a negatív vonás legerőteljesebben Bernecebaráti, Kemence, Pe-

rőcsény, Tésa és Visegrád településeken mutatkozik meg. 

A mobilitási egyenleg a magyarországi oldalon általában pozitív, ami ellensúlyozza a 

természetes szaporodás negatív jellegét. Jelentős a bevándorlás Kisorosziban, Leányfalun, 

Máriahalmon, Márianosztrán, Piliscsabán, Pilismaróton, Tahitótfalun.  

Az ismertetett demográfiai folyamatok eredményeképpen 1990 és 2001 között jelentős 

mértékben
2
 növelték népességüket a következő magyarországi települések: 

 

2. táblázat 

A népesség változása néhány településen 1990-2001 között (%) 

Település Népesség 

változás (%) 

Település Népesség 

változás 

(%) 

Márianosztra 185,9 Tinnye 115,2 

Leányfalu 150,5 Pilisszentlászló 114,7 

Piliscsaba 144,0 Kismaros 111,7 

Pilisjászfalu 134,6 Ipolytölgyes 110,4 

Máriahalom 125,8 Kesztölc 110,1 

Kisoroszi 125,3   

  Forrás: 1990 és 2001 évi népszámlálások adatai 

 

A nagy népességnövekedést mutató települések az eurorégió déli és keleti részén talál-

hatók, ahol egyrészt Budapest, másrészt a Dunakanyar vonzása érvényesül. A régió demográ-

fiai sokszínűségét jelzi az is, hogy e települések mellett a Dunakanyar központi településeinek 

                                                 
2
 A két népszámlálás között több mint 10%-kal. 
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némelyikében éppúgy, mint a kissé távol esők egyikében-másikában a népesség jelentős el-

öregedése figyelhető meg.  

A lakosság elöregedését jelző index igen magas a magyarországi települések közül Ki-

sorosziban, Perőcsényben, Tésán, Visegrádon és Zebegényben. Kedvező viszont Máriahal-

mon, és Pilisjászfalun.   

 

A szlovákiai terület népességének kisebb mobilitását jelzi, hogy a lakosság igen jelentős 

része helyben született, ami az elhanyagolható mértékű bevándorlás mellett azt is jelzi, hogy a 

helyi társadalom a legtöbb helyen nagy valószínűséggel megőrizte korábbi kulturális és élet-

módbeli sajátosságait. Kiugróan magas a helyben született lakosok aránya a következő telepü-

léseken:  

 

3. táblázat 

A helyben születettek aránya a népességen belül 

 Kural    82,6% 

 Nagyölved   76,0% 

Garampáld   78,1% 

 Kürt    75,8% 

 Kisújfalu   75,6% 

 Helemba   75,2% 

 Szőgyén   74,6% 

Ipolyszalka   74,5% 

 Bart    74,0% 

 Búcs     73,4%  

Bátorkeszi    73,2% 

 Bajta    73,1% 

 Érsekkéty   72,0% 

 Kicsind   71,9% 

Dunamocs   70,8% 

 Ipolykiskeszi   70,0% 

  

Forrás: Szlovák népszámlálás 2001  

 

2.1.2 Az emberi erőforrások állapota 

 

Az emberi erőforrások állapota kulcskérdés a fejlesztések szempontjából. Alacsony 

szintje gátolja a gazdasági megújulást, a gazdasági fejlődést, csökkenti a munkaerő-piaci esé-

lyeket. Mindezeken túl az emberi erőforrások alacsony szintje jelentősen megnehezíti a fej-

lesztési forrásokhoz való hozzáférést is.  

 

2.1.2.1 Munkanélküliség 

 

A régió magyarországi és szlovákiai része élesen kettéválik a munkanélküliség mértéke 

szempontjából. A magyarországi oldalon a munkanélküliségi ráta általában 10% alatt van, ez 

alól kivételt képez Dömös (14,0%), Ipolydamásd (12,1%), Ipolytölgyes (16,4%), Kisoroszi 

(18,3%), Máriahalom (15,1%), Pilisjászfalu (15,2) és Vámosmikola (12,7%). 
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Esztergom és Dorog térségében a munkanélküliek aránya 2004 folyamán 4 % körül sta-

bilizálódott. Az adat elsősorban strukturális jelegű munkanélküliséget takar. Ezt jelzi a felső-

fokú végzettségűek arányának folyamatos emelkedése az állástalanok körében. 

A szlovák oldalon ezzel szemben nem ritka a 40% feletti munkanélküliség. A helyzet 

Garamsallón és Garampáldon a legrosszabb, a két településen több mint 70–80%-os a munka-

nélküliek aránya. Kimagaslóan magas még a munkanélküliség Peszektergenyén (52,2%), 

Zalabán (48,6%), Lontón (45,1%), Barton (46,4%), Ipolykiskeszin (46,5%), és Bényben 

(45,2%).  

A legutóbbi időszakban kedvező hatások eredményeképpen csökkent a munkanélküliség 

a régióban
3
. A multinacionális cégek, nagyvállalatok a régió területén, illetve határain hozzá-

járulnak a munkanélküliség csökkenéséhez. A munkaerő határon át történő mozgása szintén 

felhívja a figyelmet a gazdasági együttműködés lehetőségeire és szociális hatásaira.
4
 

A munkanélküliségi adatok az emberi erőforrások állapotára világítanak rá, hiszen a 

magas munkanélküliség, az elöregedés, a negatív vándorlási egyenleg a szlovákiai oldalon azt 

jelzi, hogy a régió e tekintetben is szinte kettéválik. Ez újabb adalék ahhoz az érveléshez, 

amely az erőteljesebb együttműködést szorgalmazza a régióban. 

 

2.1.2.2 Iskolai végzettség 

 

Nemcsak a magyarországi és szlovákiai oldal között van azonban igen jelentős eltérés a 

népesedési és munkaerő-piaci helyzetet illetően, hanem a magyarországi területen belül is, 

ami a népesség iskolai végzettséget illeti. Az Ipoly menti falvak népességében 5% körül van a 

felsőfokú végzettségűek aránya, míg a Duna jobb partja melletti (Visegrádtól Leányfaluig) és 

a bal parti (Szobtól Verőcéig) településeken ez az arány meghaladja a 10%-ot.  

Ez a helyzetkép igazolja azt, hogy a fejlesztések jelentős részének az emberi erőforrá-

sokba történő beruházást kell jelentenie. Az eurorégió jövője függ attól, hogy milyen mérték-

ben sikerül javítani az emberi erőforrások helyzetén. 

Az eurorégió központjának számító Esztergomban igen magas az alapfokú és középfokú okta-

tásban résztvevők száma. A statisztikai régióban a város az egyik legmagasabb mutatóval 

rendelkezik (a régióátlag kétszeresével). A felsőoktatás ugyanakkor alulreprezentált a régió-

ban, jóllehet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Piliscsabán mű-

ködik.

                                                 
3
 Más szezonális hatások viszont pl. a téli hónapokban a munkanélküliség emelkedését eredményezik. 

4
 Hídlap 2005. január 22., 27. 
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2.2 Az infrastruktúra helyzete 

 

2.2.1 Bázis infrastruktúra 

 

A bázis infrastruktúra az alapvető fizikai (út, vasút, vízvezeték, csatorna, gáz, szennyvíz, 

elektromos áram, telefon, hulladékkezelés) infrastrukturális hálózatokat jelenti, amelyek biz-

tosítják az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a régió összeköttetéseit más térségek-

kel és javítják elérhetőségét. Ezek közül az Ister-Granum Eurorégió jó néhány tekintetben 

pozitív eredményeket könyvelhet el, más vonatkozásban a bázis kialakítása még hosszú időt 

vesz igénybe (pl. szennyvízhálózat).  

 

A bázis infrastruktúra terén az úthálózat modernizálása a legfontosabb feladat. Ezt 

ezért külön fejezetben tárgyaljuk. Az úthálózat korszerűsítése alapvető feltétele a program-

elemek megvalósulásának. A termékek piacra juttatása, a turizmus fejlesztése és a települések 

elérhetőségének, bekapcsolódásának biztosítása mind a régióban élő emberek életminőségé-

nek javítását, a települések népességmegtartó képességének erősödését szolgálja.  

 

A csatornázás és a hulladékgazdálkodás megoldása sürgető, de igen nagy költséggel járó 

feladat. Jelentősége a régió gazdasági fejlődése szempontjából kiemelkedő. A szennyvíztisz-

tás esetében a hagyományos megoldások mellett a jövőben fel kell készülni (főleg a kisebb 

településeken) az ún. alternatív megoldások befogadására. A környezetbarát technológiák 

költségben is versenyképesek, és másodlagos hasznosíthatóságuk is jelentős. Az EU-előírások 

teljesítése az egész régióban gondokat okoz, bár ebben jelentős eltérések figyelhetőek meg a 

régió északi és déli területei között. 

Az Ister-Granum Eurorégió magyarországi részén Pilisszentlászló kivételével minden-

hol van vezetékes gáz, a vízvezetékkel ellátott lakások aránya néhány településen kevesebb, 

mint 80% (Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Leányfalu, Márianosztra és Nagybörzsöny). 

A magyarországi területen nincs csatorna a következő településeken: Bernecebaráti, 

Kemence, Máriahalom, Nagybörzsöny, Perőcsény, Pilisszántó, Pilisszentlászló, Szokolya, 

Tésa, Tokodaltáró, Úny, Vámosmikola. 

A szlovákiai oldal aprófalvas térségeiben szintén megoldatlan a csatornázás ügye. Az 

elmúlt években több kezdeményezés is indult a Párizsi-csatorna és a Garam mentén a hálózat 

kiépítésére, de a helyzetet jól jellemzi, hogy még Párkány szennyvize is jórészt tisztítatlanul 
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ömlik a Garamba. A néhány száz lelket számláló kistelepülések esetében a szennyvízvezeték 

kiépítése irracionálisan magas fajlagos költséggel oldható csak meg, ezért ott a kis helyi tisztí-

tóművek kiépítésére nagyobb az esély. 

 

A térségben az utóbbi időben felerősödtek azok a kezdeményezések, amelyek a falukép 

gondozásával, a településközpontok modernizálásával, az épített örökség védelmével kapcso-

latosak. Jelentős program valósul meg e téren Esztergomban, Párkányban, Visegrádon, de 

kisebb településeken is, mint pl. Fűrön, Kisölveden, Ipolyszakállason.
5
 Ezeknek a progra-

moknak megkülönböztetett jelentőségük van nemcsak az infrastruktúra fejlesztése, hanem 

más szektorok, mint pl. a turizmus szempontjából is. 

 

2.2.2 Humán infrastruktúra 

 

A humán infrastruktúra állapota szoros kapcsolatban van az emberi erőforrások állapo-

tával. Ezek fejlesztése nagyrészt a humán infrastruktúra intézményrendszerén keresztül való-

sul meg. Az oktatási, egészségügyi, szociális infrastruktúra mindegyik ága komoly fejlesztés-

re szorul a térségben. Bíztató körülmény, hogy az egészségügy területén elindult a határon 

átnyúló szolgáltatási rendszer kialakítása, amely már igazi „eurorégiós” megoldások kezdetét 

jelenti. Az esztergomi Vaszary Kolos kórház kezdeményezése e tekintetben kiemelkedő jelen-

tőségű
6
. Az Ister-Granum Eurorégió egészségügyi központjaként az intézmény közel hetven 

kilométeres körzetben szlovák és magyar betegeket lát el. A biztosítási háttér megteremtésé-

hez nagyban hozzájárult az a körülmény, hogy mindkét ország tagja az Európai Uniónak. Az 

egészségügyi infrastruktúra hatékonyabb működtetése a régióban élő emberek alapvető érde-

keit szolgálja. Ennek megfelelően az erőforrások koncentrálása és nem szétaprózása szüksé-

ges. Elengedhetetlen továbbá a rendszeres, komoly tájékoztató tevékenység, amely eléri a 

lakosságot és a fontosabb szereplőket (orvosok, szociális munkások) a régióban.  

 

A régióban az oktatási intézményrendszernek alsó és legfelső szintjén sűrűsödnek a 

problémák. Az alapszintű oktatás technikai hátterének biztosítása és szakemberekkel való 

ellátása a kisebb településeken, általában a városokon kívüli térségek intézményeiben nehé-

                                                 
5
 Hídlap 2005. január 6., 8., 13., 19., 20., 29., február 12., 24., március 25.  

6
 A kezdeményezés a régió határain kívül is felkeltette az érdeklődést. Lásd a Hídlap 2005. január 22., 28., 29. 

február 8., (melléklet), március 2., 24. számait. 
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zségekbe ütközik, s ez hat az oktatás színvonalára is. Az alapfokú oktatás infrastrukturális és 

szakember-problémái a térség vidéki területein hátráltatják az új kezdeményezéseket
7
. 

 

Az eurorégió vezető felsőoktatási intézménye, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 

széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A PPKE feladata lehet a régió felső-

oktatási intézményeinek összefogása, tevékenységük koordinálása. Ugyancsak adottságai 

alapján irányító szerepet tölthet be a felnőttképzés területén. A régió felsőfokú oktatásának 

helyzete a közelmúltban jelentősen javult, gondot okoz azonban az intézmények szinte kizáró-

lagosan humán jellege. További problémát jelent, hogy a felsőfokú intézmények egy része 

nehezen építi ki hazai és nemzetközi tudományos kutatási és szolgáltatási funkcióit. A tudo-

mány és a gazdaság, a tudomány és a közigazgatás szférájának kapcsolata (K+F-tevékenység, 

innovációs bázis) nem jelenik meg kellő mértékben a térség felsőoktatásában, ami jelentősen 

befolyásolhatja a régió jövőjét is.  

A felsőoktatás területén komoly és erősödő verseny tapasztalható. A régióban működő 

felsőoktatási intézményeknek számolniuk kell a régión kívüli intézmények hatásával, mint pl. 

a nyitrai és a pozsonyi intézmények, a Selye János Egyetem, vagy a budapesti és más ma-

gyarországi főiskolák, egyetemek. Erre a versenyre fel kell készülni. 

 

Az oktatási infrastruktúra talán legnagyobb hiányossága a felnőttképzés és átképzés 

rendszerének kialakulatlansága, fejletlensége. Ez a körülmény visszahat az emberi erőforrások 

állapotára. A képzési struktúra és a munkaerőpiac közötti feszültségek kezelése nem megol-

dott. Az oktatási intézmények nem fordítanak megfelelő figyelmet a felnőttképzésre, az élet-

hosszig tartó tanulás intézményei kialakulatlanok. 

 

Sok településnek terve és gondja a régióban az oktatási intézmények és kapcsolódó lé-

tesítmények (óvoda, iskola, játszótér, stb.) felújítása, bővítése. Az oktatási infrastruktúra je-

lentős mértékben elavult. Általános megfigyelés a gyerekszám csökkenése. A kisebb települé-

sek iskolahálózata rendszeres finanszírozási gondokkal küzd. Érthető és természetes, hogy a 

települések ragaszkodnak minden intézményhez, így az oktatási intézményekhez is, hiszen 

ezek jelentősen befolyásolják a település működőképességét, jövőjét. 

 

                                                 
7
 Hídlap 2005. március 26. 
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A humán, a szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése sürgető feladat, az 

ilyen jellegű együttműködés a már meglévő partnerekkel (egyházak, alapítványok) a jövőben 

sem gyengülhet. Tudomásul kell azonban venni, hogy a legjobb szociális partner a kiegyensú-

lyozott gazdasági fejlődés és teljesítmény. A gazdasági szereplők mellett a non-profit szerep-

lők támogatása önmagában is a szociális feszültségek enyhítését segíti, hiszen a civil szerve-

ződések nagy hányada szociális irányultságú. 

 

2.2.3 Rendszer-infrastruktúra 

  

A rendszer-infrastruktúra azokat az intézményeket, szervezeti kezdeményezéseket fog-

lalja magában, amelyek a régió szereplőinek informálását, ezáltal érdekérvényesítő képessé-

gük erősítését segítik. Más szóval, a stratégiai tervezés képviselte megközelítések, alapelvek 

és intézkedések érvényre juttatását szolgáló intézményrendszerről van szó, amely összekötte-

tést teremt, információkat áramoltat, együttműködéseket kezdeményez. A rendszer-

infrastruktúrának különböző szintjei vannak és azok különböző szintű kompetenciákkal ren-

delkeznek. 

 

Az első szint a közigazgatás rendszere, s ebben a vonatkozásban a kérdés az, hogy a ré-

gióban kihasználják-e azokat a lehetőségeket, amelyek e rendszeren belül számukra adottak.  

Az Ister-Granum Egyesület létrehozása a kooperációt erősíti, a terület átgondolt fejlesztését 

teszi lehetővé. Az eurorégió munkabizottságai jelentős koordinációs és előkészítői munkát 

látnak el ma is. (A nyolc szakmai bizottságban mintegy 150 szakember dolgozik együtt.) 

A közigazgatási rendszer fejlődése mindkét országban a helyi autonómia növekedése 

irányába hat.  Ez a körülmény segíti azt, hogy az eurorégió az EU-s követelményeknek meg-

felelően betölthesse társadalom- és gazdaságszervező szerepét. 

A második szint azokat az intézményeket jelenti, amelyek a legfontosabb régiós szerep-

lők felkészülését, informálását és érdekeik érvényesítését szolgálják. A különböző szakmai 

érdekérvényesítő szervezetek mellett egyre nagyobb jelentőséget kell kapniuk a helyi civil 

szervezeteknek és azoknak a hálózatoknak, amelyek közvetítik és szervezik az információ-

áramlást és a szereplők forrásvonzó tevékenységét. E hálózatok nagy része független a köz-

igazgatástól, legalábbis az első szinttől. A fejlesztési ügynökségek, a régiós ügynökség, a tér-

ségi menedzserek, a szaktanácsadók, a nonprofit és profitorientált tanácsadó cégek hálózatai-

ról van szó. Ezek kiépítése csak részben indult el, koordinálása az Ister-Granum munkaszer-

vezetének feladata lehet. A nemzetközi gyakorlatban általános az a megoldás, hogy ezt a 
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tevékenységet az eurorégiót alkotó önkormányzatok egy közösen finanszírozott nonpro-

fit szervezetre ruházzák. 

A szervezeti megoldástól függetlenül teljesen világos, hogy a rendszer-infrastruktúra 

erőteljes fejlesztése és támogatása nélkül a program nehezen lesz megvalósítható. A munka-

szervezet működésére vonatkozó terv is része a programnak, és a költségei messze elmarad-

nak a megnövekedett forrásvonzó képesség által biztosított összegektől, amelyek egy idő után 

bizonyos mértékig tehermentesíthetik a települések költségvetését. 

 

A rendszer-infrastruktúra jelenlegi helyzetének értékelésekor feltétlenül meg kell emlí-

teni az esztergomi Ister-Granum Iroda szolgáltatásainak körét, amelyhez a tájékoztatáson túl 

kiadványok megjelentetése, rendezvények lebonyolítása, nemzetközi kapcsolatépítés stb. is 

hozzátartozik. E szolgáltatási kör bővítésére és egy technológiai váltásra is szükség van. A 

program megvalósításakor e szolgáltatások fejlesztésére további forrásokat kell fordítani. 

Bizonyos vonatkozásokban azonban a rendszer-infrastruktúra még nem kiforrott. A 

szaktanácsadói hálózat, beleértve a mezőgazdasági tanácsadást is, nem áll a helyzet magasla-

tán. Hiányoznak vagy nem rendszeresek azok a képzési programok, amelyek a munkaszerve-

zet alkalmazottjait, de legfőképpen a régió szereplőit célozzák meg. A felkészítést speciális 

célokkal, az eurorégiós együttműködésre koncentrálva kell kialakítani és végrehajtani. Az 

elérhető hazai és EU-s támogatások növekedésének tendenciája e hálózatok jelentős fejleszté-

si szükségleteire hívja fel a figyelmet. 
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2.3 Közlekedés 

 

2.3.1 Geopolitikai, közlekedés-földrajzi tényezők 

 

Az Ister-Granum Eurorégió a budapesti agglomerációs gyűrű északi övezetében fekszik. 

A magyar főváros közelsége egyszerre jelenti a térség erősségét (mivel Közép-Európa legje-

lentősebb üzleti központjának vonzáskörzetéhez tartozik), valamint gyengeségét (mivel a ne-

gatív agglomerációs hatások ma hatványozottabban érvényesülnek, mint a pozitív tényezők). 

A régió geopolitikai helyzetét alapjaiban befolyásolja a Mária Valéria híd megléte. 

 

2.3.2 Az eurorégió és a főváros kapcsolatai 

 

Az eurorégiót alkotó kistérségeknek igen rosszak a közép-európai nagycentrummal való 

közlekedési kapcsolatai. Hiányzik a térségben az elővárosi közlekedési rendszer, nem épültek 

ki a megfelelő hálózati elemek: a zsúfolt 10-es, 11-es, 2-es utakon, valamint a csatlakozó fő-

városi közúti szakaszokon gyakoriak a torlódások. A legakutabb a helyzet a 10-es sz. főút 

bevezető szakaszán. Pilisborosjenőnél az átlagos forgalom hétköznapokon meghaladja a 

23.000 JE/nap értéket, amely megközelíti az autópályák forgalmát. A szűk keresztmetszetű 

Bécsi út mindennap jelentős torlódást okoz, a délelőtti bejutási idő balesetmentes időszakban 

is 25–30 perccel hosszabb az optimálisnál. 

 

Valamivel gyorsabb útvonalnak számít a 11-es út fővárosi bevezető szakasza, elsősor-

ban a Szentendréig megépült kétszer két sávnak köszönhetően. A járműforgalom 13–14 000 

egység naponta, amely a nyári turistaszezonban jóval magasabb: eléri a 40 000 járműegységet is. 

Az elmúlt évtizedben a fővárosi agglomeráció lendületesen terjedt a budai oldalon. Ma 

ennek a közvetlen agglomerációnak a határai Pilisjászfaluig és Tinnyéig, illetve Tahitótfaluig 

nyúlnak az eurorégió területén. A terjeszkedést azonban nem követte az infrastruktúra fejlesz-

tése: a megnövekedett gépjárműforgalom ugyanazon a szűk keresztmetszetű úthálózaton ke-

resztül bonyolódik, mint 20 évvel korábban.  

A tömegközlekedés ugyancsak elmaradt a fejlődés mögött: a 2-es sz. (Esztergom–

Budapest) vasúti vonalon ugyan időről időre végrehajtanak kisebb-nagyobb fejlesztéseket, a 

menetidőt lényegesen nem sikerült rövidíteni (Esztergom–Budapest Nyugati pályaudvar vi-

szonylatában átlagosan 100 perc a menetidő).  
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Valamivel jobb a helyzet a Duna-balparti agglomerációs övezet határán. A 12-es főút 

forgalma alacsonynak mondható, és az új 2/a útvonal is korszerűbb, mint a Duna-jobbparti 

útvonalak. Ugyanakkor a 90-es években megépült főút ma már szűk keresztmetszetű, egyes 

szakaszain a forgalom meghaladja a 20 000 JE/nap átlagot, és ez az adat folyamatos emelke-

dést mutat, ezért szükséges volna a teljes útvonalon a kétszer két sáv kiépítése. Így – bár 

Nagymaros térségében a napi forgalom nem éri el a 6 000 járművet – a Vác–Budapest szakasz 

túlterheltsége miatt a régió magyarországi északi térségéből is lassú az eljutás a fővárosba. 

 

Az 1850-ben elkészült és 1971-re villamosított Budapest–Párkánynána vasútvonalon 

elővárosinak számító idő alatt lehet eljutni a Nyugati pályaudvarra (ez Párkányból legjobb 

esetben 55 percet vesz igénybe). A 2004 végén elindított elővárosi járatok (Vác, illetve Szob 

végállomással, ún. zónázó rendszerben) jelentősen lerövidítik a menetidőt. Ezzel az Ipoly-

völgyi települések közlekedési kapcsolatai is javultak. Ebből a térségből ugyanakkor csak kis 

járatsűrűségű autóbusszal lehet elérni a szobi vasútállomást. Nem megoldott továbbá a Déli 

Régiónak a főváros vérkeringésébe történő bekapcsolása sem (a nemzetközi jegyárak miatt), 

jóllehet Párkány térsége ma már Budapest vonzáskörzetéhez tartozik. Ennek kialakulásában 

döntő szerepe volt a Mária Valéria híd 2001. október 11-i átadásának. 

Összességében tehát megállapítható, hogy az eurorégió területének nagy része kimon-

dottan rossz közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik a magyar főváros, egyben Kelet-Közép-

Európa legjelentősebb üzleti központja irányába. 

 

2.3.3 A Mária Valéria híd katalizátor szerepe 

 

Az 1990-es években a komp segítségével bonyolódó esztergomi határátkelést éves át-

lagban közel 45 000 jármű és mintegy 504 000 személy vette igénybe. A Mária Valéria híd 

2001-es átadása a két határ menti térség számára teljesen új geopolitikai helyzetet teremtett: a 

zsákutca jelleg megszűnésével Esztergom és Párkány térsége nemcsak mikroregionális szin-

ten nyílt ki, de részévé vált makrotérségi fejlődési folyamatoknak is. 

2002-ben 614 108, 2003-ban 760 895, 2004-ben pedig már 1 015 712 jármű kelt át itt a 

határon. A személyforgalom is hasonló mértékben nőtt meg. 2002-ben közel 2,2 millió, 2003-

ban majdnem 2,7 millió, 2004-ben pedig 3,3 millió személy lépte át a határt Párkányban. 

Bár a hídon 3,5 tonnás súlykorlátozás van érvényben, 2001 óta a kis összsúlyú tehergép-

járművek forgalma is lendületesen emelkedett: már 2001 végén 513 kis tehergépkocsi lépte át 

itt a határt (a teljes éves forgalom 52 %-a bonyolódott okt. 11. és dec. 31. között). 2002-ben 
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az éves forgalom 4 897 tgk. volt, 2003-ban pedig már 8 138. Egy 2003-ban készített felmérés 

a szűkebb határkörzetből havi szinten 20 000 tonna áru átszállításának igényét mutatta ki. A 

Mária Valéria híd átadását követően tehát további hálózati kapcsolat kialakítása is szükséges-

nek látszik. 

 

A fenti adatok jelzik, hogy a régió geopolitikailag és közlekedés-földrajzi szempontból 

felértékelődött. Ennek érezhető kihatása van a Párkánytól északra fekvő, komoly gazdasági 

szerkezetválsággal küszködő térségre is. Egyrészt a híd bekapcsolta a Déli Régió településeit 

egy fejlett ipari térség gazdasági körzetébe. Másrészt állandóvá tette a régió és a fővárosi agg-

lomeráció közötti kapcsolatokat. A FŐMTERV RT. által készített felmérés szerint a Párkány-

ból átkelők 14 %-a kimondottan a fővárosba utazik, és ugyanennyien választják célpontul az 

agglomeráció településeit. 

Az Esztergom és Párkány közötti hiányzó hálózati elem egy Párkány–Léva főútvonal 

megépítésének szükségességét is felveti. A Mária Valéria híd által elindított gazdasági-

szociológiai folyamatok és a régió magterületének logisztikai-ipari potenciálja összességében 

Budapest északi kapujának szerepét jelölik ki a térség számára. Ehhez azonban ma még hiá-

nyoznak az infrastrukturális háttér-feltételek. 

A Mária Valéria híd újjáépítése 2001-ben gyökeresen új geopolitikai és közlekedés-

földrajzi helyzetet teremtett a régióban, és olyan folyamatokat indított el, melyeknek hosszú 

távú kihatásai már most érezhetőek. 

 

2.3.4 Transzkontinentális kapcsolatok 

 

Az eurorégió területét egyetlen helsinki folyosó érinti: a Duna (VII. sz. korridor). A legjelen-

tősebb európai vízi úton jelentős személy- és teherforgalom bonyolódik, ebből azonban az eurorégió 

jelenleg szinte semmit nem tud hasznosítani, mivel hiányzik a megfelelő kikötői hálózat. 

A régió területén két teherkikötő található: a párkányi papírgyár tulajdonában lévő kikö-

tő egy kis teherbírású (10 tonnás) daruval rendelkezik, és egy időben csak egy hajó fogadására 

alkalmas, a Holcim Rt. lábatlani gyárának szintén van egy korlátozott kapacitású kikötője. 

Nemzetközi személyhajó-forgalom fogadására alkalmas kikötője Esztergomnak és Vi-

segrádnak van, azonban a színvonalas szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúrával ezek sem 

rendelkeznek, így az itt heti rendszerességgel elhaladó, félszáznál több szállodahajó számára a 

régió nem vonzó úti cél. 
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A közúti folyosók közül a IV. sz. a Zsámbéki-medencén, a jelenleg még a TEN-

hálózatba tartozó, jövőbeli V/c északi szakasza Vácon keresztül érhető el. Az előbbi kapcsolat 

gyenge, alsóbb osztályú (általában négy számjegyű) utak biztosítják az eljutást. 

Az eurorégió – melynek területén a TEN(TINA)-hálózathoz tartozó utak sem vezetnek 

keresztül – fejlődését nagyban előmozdítaná egy kontinentális jelentőségű észak–déli közúti 

közlekedési folyosó kiépítése. A megyei területrendezési terv utal az V/c folyosó nyomvona-

lának esetleges megváltoztatására, és Esztergom térségi átvezetésére. 

A vasútvonalak tekintetében a régió nagy vesztesége a Pozsony–Párkány–Szob–

Budapest vonal leértékelődése. A rendszerváltást megelőző időszakban Párkány (ahol Szlo-

vákia második legjelentősebb teherpályaudvara található) központi szerepet játszott a Közép-

Európa és a Balkán közötti szállítási útvonalak biztosításában. Ma a pályaudvar 1988-as ka-

pacitásának mindössze 16 %-át használja ki, dolgozói létszáma 1/7-ére csökkent. A IV. korri-

dornak a Rajka–Budapest vonalon történő kijelölése egyben azzal is jár, hogy a szlovák köz-

lekedési minisztérium nem tervezi a párkányi vonal (160 km/h-s sebességhatárhoz igazított) 

korszerűsítését. A régió további fejlődésének egyik kitörési pontja lehet a pályaudvar, melyre 

az ipari magterület logisztikai bázisa települhet. Ezzel a vasútvonal is újra felértékelődik, és 

nemzetközi jelentőséget kaphat. 

Az Ister-Granum Eurorégió területén egyetlen repülőtér található, Esztergomban. A re-

pülőtér szilárd burkolatú kifutópályával nem rendelkezik, a terület tulajdonjoga tisztázatlan, 

az önkormányzat több éve perben áll egy helyi vállalattal. Ilyen körülmények között a repülő-

tér fejlesztése a közeljövőben nem várható. A regionális fejlesztési tervekben kis forgalmú 

kereskedelmi és szabadidő-repülőtérként megjelölt létesítmény hatékonyan járulhatna hozzá a 

régió transzkontinentális kapcsolatainak fejlesztéséhez. 

 

A Duna mentén megkezdődött az EuroVelo hálózatba tartozó kerékpárút kiépítése. A 

régió idegenforgalmi vonzerejét is növelné, ha ennek a transzkontinentális jelentőségű útvo-

nalnak mindkét parton kiépülnének a szakaszai. Ma Verőce és Vác, Nagymaros és Szob, Le-

ányfalu és Budapest között, valamint Nyergesújfalu és Esztergom belterületén találhatóak 

szilárd burkolatú, védett szakaszok. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy az eurorégiónak a transzkontinentális hálózatban 

elfoglalt helyzete rossz, mindössze egy közlekedési folyosó (Duna) érinti, ez sincs kellőkép-

pen kihasználva. A régió fejlődését kedvezően érintené egy észak–déli nagy kapacitású közúti 

kapcsolat kiépítése, valamint a párkányi pályaudvar és az esztergomi repülőtér fejlesztése. 
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2.3.5 Makrotérségi kapcsolatok 

 

Az eurorégió makrotérségi hálózati kapcsolatait közúton öt főútvonal biztosítja: a 10-es 

főút Komárom/Győr, illetve Budapest, a 11-es a Dunakanyaron keresztül Budapest, a 12-es 

Vác/Zólyom, illetve Budapest irányában, illetve a 76-os Léva/Selmecbánya/Turócszentmárton 

és a 63-as Révkomárom irányában. Ide számítható még az 509-es sz. másodosztályú főútvo-

nal is, mely Párkányt köti össze a megye központi térségeivel, valamint az új 10-es út nyom-

vonalában elkészült 117-es (Dorogot elkerülő) útszakasz is. Szintén a régió belső kohézióján 

túlmutató jelentőségű az 564-es út Párkány–Szalka, illetve a 112-es út Letkés–Szob közötti 

szakasza. 

A Duna-jobbparti főútvonalak minőségét alapvetően befolyásolja a rajtuk bonyolódó 

forgalom. A 10-es úton Kesztölc térségében 9–11 000, Nyergesújfalunál 5–7 000 jármű halad 

át naponta. A Duna menti települések környezeti terhelése igen nagy, a főút állapota nem ki-

elégítő. A 11-es úton főként a nyári hónapokban nő meg a forgalom, ilyenkor a 10 000-es 

napi forgalom felett teljesít a főút. A megszokott hétköznapi terhelés Tahitótfalunál 11 000, 

Pilismarót és Dunabogdány között 4–6 000 jármű. A főút viszonylag jó minőségű, elsősorban 

a települési átkelési szakaszok burkolata szorul felújításra. 

 

A másik dunakanyari úton (az alacsonyabb urbanizációs szintnek megfelelően és a tér-

ségi idegenforgalom egyoldalúságának következtében) jóval alacsonyabb a forgalom, Szobnál 

nem éri el, Nagymarosnál alig haladja meg a 4 000 JE/nap szintet. A főút jó állapotban van, 

felújításra néhány települési átkelési szakaszon szorul. Feltűnő hálózati probléma a Szob–

Párkány kapcsolat hiánya. Így a 12-es főút Szobnál egyszerűen véget ér, zsáktérséggé téve 

ezáltal a Dunakanyar bal parti területét. A regionális kapcsolatok biztosításán jóval túlmutató 

jelentősége volna a Szob–Helemba kapcsolat kiépítésének. 

A Párkányból sugár irányban kivezető útvonalakon a napi forgalom 2–4 000 jármű kö-

zött alakul, ami ezeknek az utaknak a kihasználatlanságát jól jelzi. Mindazonáltal mind a 76-

os, mind az 509-es út felújításra szorul. A régió szempontjából mindkettő további fejlesztése 

kulcsfontosságú. Az 509-es sz. út jórészt településeket elkerülő nyomvonalának köszönhetően 

alkalmas volna a gyorsforgalmi úttá fejlesztésre. A köbölkúti elkerülő szakasz (különböző 

okok miatt) évek óta húzódó megépítése e téren sokat jelentene. 
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A Párkány–Zselíz–Léva vonalon szintén hiányzik egy a településeket elkerülő, új 

nyomvonalú gyorsforgalmi út. A jelenlegi főút fejlesztését ugyanis akadályozza, hogy sűrűn 

lakott területen vezet keresztül: a jelzett 30 km-es szakaszon összesen 10 település található. 

A 63-as főútnak a régióra eső szakasza viszonylag jó állapotú, jól járható, de természet-

földrajzi szempontból itt is megoldható volna az egyes településeket (Karva mintájára) elkerü-

lő szakaszok megépítése a környezeti terhelés csökkentése végett. A 63-as főút és az 509-es 

másodosztályú főút gyors eljutást biztosít Komárom, illetve Érsekújvár irányában.  

A letkés–szalkai határátkelőhelynek köszönhetően az 564-es és a 112-es út érintett sza-

kaszain is folyamatosan növekszik a forgalom. A határátkelő jelenleg reggel 8-tól este 8-ig 

tart nyitva. Az Ipoly-hídon 7,5 tonnás súlykorlátozás van érvényben. Az itt bonyolódó teher-

forgalom makrotérségi jelentőségű: a párkányi Kappa papírgyár pl. magyarországi szállításai-

nak egy részét Szalkán keresztül bonyolítja. A határátkelőhely hosszabbított nyitva tartására 

(6–22 h) már többször tettek sikertelen kísérletet az érintett önkormányzatok. A kishatárfor-

galmat bonyolító kapcsolódó utak állapota igen rossz. 

 

A régió vasúti kapcsolatai makrotérségi szinten gyengék. Esztergomból (Budapesttől va-

ló távolsága 47 km) közel ugyanannyi időbe telik a Budapest Nyugati pályaudvarig utazni, 

mint Miskolcról (Budapesttől való távolsága 180 km). Az elővárosi rendszer követelményeit a 

vonal jelenlegi állapotában nem képes biztosítani. 

Az Esztergom–Almásfüzitő (4. sz.) vonal állapota még rosszabb. A vonal jelentős ré-

szén 30 km/h-s sebességkorlátozás van érvényben. 2004-ben felmerült a járatok megszünteté-

sének gondolata is. Ma naponta 11 szerelvény biztosítja a kapcsolatot a királyváros és Almás-

füzitő/Komárom között. Az átlagos utazási idő (50 km) megközelíti a 2 órát. A vonalnak a 

fejlett Duna menti ipari zóna szállítási igényei szempontjából van nagyobb jelentősége, de a 

vasúti töltés árvízvédelmi funkciót is ellát. Fejlesztése halaszthatatlan. 

 

A Párkány–Zselíz és a Párkány–Csata–Ipolyság vonalon minimális forgalom bonyoló-

dik, a térség gazdasági és demográfiai helyzete nem teszi lehetővé e vasútvonalak gazdaságos 

üzemeltetését. 2003-ban ezért a szlovák közlekedési tárca a vonalak megszüntetése mellett 

döntött. 2004-ben a térség képviselőinek munkája nyomán (elsősorban a rossz autóbusz-

közlekedésre hivatkozva) sikerült visszaállítani a két vonal (csökkentett) forgalmát. Ezeken 

kis teljesítményű motorvonatokkal oldják meg az utasok szállítását. 

Az eurorégió egyetlen európai színvonalú vasúti pályája a (kétvágányú) Érsekújvár–

Párkány–Budapest vonal, melyen naponta 6 nemzetközi személyvonat közlekedik. A vonal a 
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jelenlegi forgalom biztosításához kielégítő állapotban van. 2004. aug. 29. óta a Budapest–

Szob vonalon ún. ütemes menetrend van érvényben. A jelzett települések között napi szinten 

33 szerelvény közlekedik. A zónázó vonatok félóránként indulnak Vácra és vissza. 

A Duna menti települések többségében található személyhajó-kikötő (Esztergom, Szob, 

Zebegény, Dömös, Nagymaros, Visegrád, Verőce, Tahitótfalu, Leányfalu), melyek a gyér 

kirándulóhajó-forgalmat fogadják, de ezek infrastruktúrája elavult, a minőségi turisztikai 

szolgáltatások biztosítása érdekében felújításra szorul. 

 

2.3.6 Regionális kapcsolatok 

 

Az eurorégió belső kohéziójának biztosítása szempontjából a két határfolyón keresztül 

vezető hálózati elemek hiánya a legszembetűnőbb. Az Ipoly-völgy településeit 100 évvel eze-

lőtt számos híd kötötte össze. A ma elzárt, gazdaságilag elmaradott két szomszédos térség 

integrációja, fejlődése elképzelhetetlen ezeknek a hidaknak az újjáépítése nélkül. 

Szintén feltűnő, hogy a Dunakanyarban Esztergom és Budapest között ugyancsak hi-

ányzik az állandó kapcsolatot lehetővé tévő műtárgy. Így e térségben az átkelést elsősorban 

kompon (Szob–Pilismarót, Nagymaros–Visegrád, Tahitótfalu–Vác), illetve kishajókkal (Dö-

mös–Dömösi átkelés, Visegrád-Szentgyörgypuszta–Kisoroszi) biztosítják, ami a térség ide-

genforgalmának fejlesztése szempontjából komoly hátrányként értékelhető. 

Ugyancsak a kohéziót gyengítő tényező, hogy a Dunán Esztergom felett 50 km-es távol-

ságban semmiféle átkelési lehetőség nincs. Nyergesújfalu és Muzsla között a 70-es években 

közlekedett kis személyhajó, és a térségbe a szomszédos határ menti településekről ma is so-

kan járnak dolgozni.  

 

Az eurorégió magasabb számozású úthálózatának terhelése és állapota változó. Általá-

nosan elmondható, hogy a szlovák oldalon az alacsonyrendű utak állapota jobb, mint a ma-

gyar területen. Ezeknek a forgalmi terheltsége is alacsony. Kivételt a Garam bal partján futó 

Garamkövesd–Peszektergenye útvonal jelent, amelynek állapota kiemelkedően rossz.  

A magyar oldalon a legrosszabb állapotban az 1122. sz. (Tinnye–Bajna) útvonal van, 

amelynek egyes szakaszai majdnem járhatatlanok. Ugyancsak jelentős felújításra szorul a 

112-es (Szob–Bernecebaráti), a 11107-es (Pilisjászfalu–Tinnye), a 11125-ös (piliscsévi bekö-

tőút) és az 1111-es (Dobogókő–Esztergom) alsóbb rendű út is.  
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Az eurorégió egyes térségei között szinte monadikus elkülönülés figyelhető meg a tö-

megközlekedés (elsősorban a buszközlekedés) szempontjából. A természeti és politikai határ-

vonalak egyben a tömegközlekedési vonalak közötti határok is. Az Ipoly völgyéből a pilisi 

településekre csak Vác–Budapest irányában lehet eljutni. S bár Párkány és Esztergom városok 

helyi járatú autóbusszal átjárhatóak, Szobról Esztergomba csak igen bonyolultan lehet eljutni. 

De nincs átjárás a Dunakanyar két partja között, és igen gyér a járatsűrűség a Gerecse és a 

Pilis között is. Összességében az eurorégió tömegközlekedése súlyos szerkezeti hiányosságo-

kat mutat.  

Feltűnően sok továbbá a szinte elzárt település a régióban: a szlovákiai Ipoly-völgy, a 

mellékutak menti kistelepülések, a gerecsei és a börzsönyi falvak nagyon nehezen elérhetőek. 

Mindez negatívan befolyásolja az eurorégió területi integrációjának folyamatát. 

 

Elsősorban regionális, illetve térségi jelentőségű a három börzsönyi kisvasút üzemelteté-

se. Kismaros és Királyrét, Nagybörzsöny és Nagyirtáspuszta, valamint Kemence és Godóvár 

között a nyári hónapokban turisztikai céllal közlekednek a szerelvények. A nagybörzsönyi kisvas-

út valaha összeköttetésben állt Ipolypásztón keresztül a Párkány–Ipolyság vasútvonallal is.  

A régióban a vízi turizmus fogadásának a feltételei hiányoznak, jachtkikötője Eszter-

gomnak és Nagymarosnak van, mindkettő jelentős fejlesztésre szorul. Hiányzik a Dunaka-

nyarban az élénk vízi turizmus infrastruktúrája. Ugyanez mondható el a Garamról is. 

A településközi kerékpárutak szinte teljességgel hiányoznak a régióban. Az Ipoly menti 

kerékpárút a 112-es úton vezet végig, gyakran veszélyesen szűk keresztmetszetű útvonalsza-

kaszokon. 
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2.4 Az ipar helyzete 

 

2.4.1 Az ipar általános helyzetértékelése 

 

Az Ister-Granum Eurorégió gazdaságilag divergens térségek konglomerátuma, melyek 

iparilag igen különböző fejlettségi szinten állnak. 

A Dunától délre eső, Süttő–Esztergom közötti sáv a Közép-dunántúli Régió legiparoso-

dottabb térsége, a legfejlettebb Közép-magyarországi Régióét elérő mutatókkal. Olyan nagy-

vállalatok találhatóak itt, mint a Magyar Suzuki Rt. és a TYCO Kft. Esztergomban (a két cég 

közel 4 000 embernek ad munkát), a Sanyo Magyarország Kft. és a Richter Gedeon Rt. Doro-

gon (megközelítőleg 3 000 dolgozóval), a Zoltek Rt. Nyergesújfalun vagy a Holcim, a Piszke 

Papír és a Viadom Rt. Lábatlanon. Az Esztergomi kistérségben 1 000 lakosra 82, a dorogiban 

60 vállalkozás jut (a két térségben átlagosan 72). Az említett kistérségekben 12 olyan vállal-

kozás működik, amely legalább 250 főt foglalkoztat. A szolgáltatói szektorban igen erős esz-

tergomi kistérségben működő vállalkozások 28 %-a ipari jellegű (összesen 1 101), a dorogi-

ban pedig (az erősen iparosodott, de az eurorégióhoz eleddig nem csatlakozott kistérségi köz-

pont nélkül is) 36 %-a (összesen 489). 

Ezzel szemben az Ipoly-völgy településein a szlovákiaihoz hasonló (bár kisebb mértékű) 

foglalkoztatási gondok alakultak ki a rendszerváltást követő évtizedben. Itt 1 000 lakosra csak 

54 vállalkozás jut. 250 főnél többet foglalkoztató üzem egyetlen működik, Ipolytölgyesen. A 

14 településen működő 645 vállalkozás jelentős része kereskedelmi tevékenységet, illetve 

szolgáltatói tevékenységet folytat, az ipari jellegű vállalkozások aránya nem éri el a 20 %-ot. 

A Dunakanyarra az idegenforgalom túlsúlya jellemző. Igen magas az 1 000 főre jutó vállal-

kozások száma: 84, illetve 108. Ipari tevékenységet a cégek 29 %-a folytat (a nagymarosi térség-

ben ez az arány kicsivel magasabb, a visegrádiban
8
 kisebb). 250 főnél többet foglalkoztató vállalat 

mindössze 2 található a két szomszédos térségben. A vállalkozások 96,5 %-a 10 főnél kevesebbet 

foglalkoztat. (Az Esztergomi kistérségben ugyanez az adat nem éri el a 79 %-ot.) 

A Pilisi-medence településein az előbbiekhez hasonló az ipar részaránya (28 %). Az 1 000 

főre jutó 89 vállalkozás között nagyobb üzemek nem találhatóak. A kisipari jelleg dominál. 

 

A két érintett dél-szlovákiai térségben 1 000 lakosra átlagosan 36 vállalkozás jut, amely 

adat nemcsak az Ipoly-völgyi szinthez képest alacsony, hanem elmarad Nyitra kerület átlagos 

                                                 
8
 A szentendrei térségből csak a Visegrád környéki települések tartoznak az eurorégióhoz. 
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mutatójától is (40 vállalkozás/1 000 fő). A legrosszabb helyzetben Ipolykiskeszi és Leléd van. 

Ezeken a településeken mindössze 2-2 vállalkozás található. A párkányi térségben Karva (58), 

Kisújfalu (55) és Ipolyszalka (51) mutatja a legmagasabb értéket. A térségi központban, a 

közel 12 000-es Párkányban 576 vállalkozás működik, Zselízen 298. Ebben a térségben 

Kisölveden és Ipolybélen a legrosszabb a helyzet (itt 5, illetve 8 cég található). 

Kevésbé releváns a foglalkoztatási mutatók vizsgálata, mivel az ipari munkások első-

sorban Magyarországon dolgoznak. Az egész szlovákiai régióban 6 822 fő áll ipari alkalma-

zásban. Arányukat tekintve 30%-kal kevesebben, mint Nyitra kerület egészében. Legtöbben 

(83%) a feldolgozó iparban helyezkedtek el. Esztergom térségében több mint 1 000 szlovák 

állampolgár dolgozik, sokan kaptak munkát Budapesten és Komáromban is. 

 

 

2.4.2 Az eurorégió ipari vállalkozásainak jellemzése 

 

A Mária Valéria híd átadásával két egymást komplementer módon kiegészítő térség 

kapcsolódott egybe. Míg a Süttő–Dorog–Esztergom háromszög egy iparilag igen fejlett öve-

zetté vált a rendszerváltást követően (az egy főre jutó külföldi befektetés volumenét illetően 

az elsők között van Magyarországon), addig Párkány és térsége egy súlyos recessziót él át a 

mai napig. Ugyanakkor feltűnő, hogy a magyar oldal fejlett ipari magterületén milyen rosszak 

a szállítási-logisztikai háttér-feltételek. Ezzel szemben a párkányi oldalon található Szlovákia 

második legnagyobb (az ágcsernyőit követő) teherpályaudvara, és a papírgyárnak kis kapaci-

tású teherkikötője is van. Esztergom és Dorog térségéből a közúti szállítás is problematikus a 

10-es út zsúfoltsága miatt, miközben jó minőségű főutak találhatóak a szlovák oldalon, ki-

használatlanul. Míg tehát az ipar a Duna jobb partján fejlődik, igazi fejlődésének további fel-

tételei a bal parton lelhetőek fel. A két part összeköttetésének hiánya a régió egyik legsúlyo-

sabb szerkezeti problémája. 

 

A két szomszédos térségben három ipari park található. Az esztergomi és a nyergesújfa-

lui önkormányzati tulajdonban van, a dorogi magánkézben működik. A legsikeresebb az esz-

tergomi. Az Esztergomi Ipari Park kiterjedése ma 128 hektár, mely egy északi és egy déli 

területre oszlik. Az ipari park kialakulásában meghatározó szerepe volt a Magyar Suzuki Rt.-

nek, mely a város déli részén, a korábbi Labor MIM „C” telep és az annak helyén létrejött kis 

cégek szomszédságában 1991-ben gyárat épített. A világszínvonalú gyáróriás várható fejlesz-

téseit szem előtt tartva a város 1994-ben döntött a Suzuki által fémjelzett északi terület mellett 
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egy déli ipari övezet kialakításáról. Ezt az újabb területet a Suzuki út választja el az északitól. 

Itt telepedett le 1994-ben az AMP (ma TYCO), majd 1997-ben a Fotex OPTIKA Kft. (helyén 

ma a Habasit Kft. üzemel). Az üzemekhez – főként a vállalatok saját beruházásában – kiépült 

az elektromos és a gázvezeték-hálózat.  

1997-ben a déli terület elnyerte az ipari park címet, amelyhez rövidesen hozzácsatolták a 

Dobogókői út mentén elhelyezkedő tartalék területet is. 2001-ben az önkormányzat (fennállá-

sa során először) az ipari területek eladásából származó bevételeket visszajuttatta a vállalko-

zási övezet fejlesztésére. Emellett további költségvetési forrásokat is biztosított. Az önkor-

mányzati forrásokkal, telekeladásokkal, valamint a Széchenyi terven elnyert közel 30 millió 

forinttal ebben az évben összesen 240 milliós beruházás valósulhatott meg az ipari parkban. A 

program folytatódik: 2006-os befejezéséig összesen 770 millió forint értékben kiépülnek a 

közművek (villany, gáz, csatorna, víz) és a szükséges összekötő utak az ipari park teljes (im-

már közel 200 hektáros) területén.  

 

2000-ben és 2001-ben két kisvállalat is betelepült az ipari parkba: a kocsikerék-

összeszereléssel foglalkozó magyar-német D&V Logistics 2000 Kft. (ezt azóta megvásárolta 

a japán Sumitomo), valamint a gumiköpenyeket és gumihevedereket gyártó osztrák Habasit 

Hungária Kft. A fenti két kisebb céget követően újabb hat (a Ger-Dach Kft., a Pan Mont Kft., 

a Sped Pack Kft., az SZTTE Kft., a Tari-Prod. Kft., majd a Neuzer Kft.) vásárolt, illetve fog-

lalt le területet az ipari parkban, melyek több száz embernek adnak munkát. 2001. november 

9-én avatta új, korszerű üzemét az Alcufer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2002 ápri-

lisában pedig a japán Diamond Electric Kft. 

2004 elején a karosszéria-elemeket gyártó Kirchhoff és a szállítmányozással foglalkozó 

Ryowa vásárolt telket az ipari parkban. A két cég összesen mintegy 150 embert alkalmaz 

majd. Az előbbi üzemben 2005 januárjában kezdődött meg a termelés. 2004-ben indult el a 

VIFON-termékek gyártása a Chimpex Kft.(ma Instant Food Kft.) gyárában. 

Jelentős fejlesztések zajlottak le az elmúlt években a korábban ide települt nagyvállala-

toknál is. 2001-2002 folyamán a TYCO 11 millió dollárt ruházott be esztergomi gyárában. 

Jelenlegi dolgozói létszámuk (a 2001-es 890 helyett) 1 335 fő. A Suzuki 2006-ra a 2002-es  

88 000 autóról 200 000-re növeli az éves termelését. Ehhez a bővítéshez a vállalatóriás újabb 

15 hektáros területet vásárolt a várostól, a dolgozói létszám pedig a II-es gyáregység teljes 

kapacitású működésekor meg fogja közelíteni a 2 500 főt. 
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A Nyergesújfalui
9
 Ipari Parkba 2000-ben történt megalapítása óta még egyetlen vállalat 

sem költözött be, jóllehet a vállalkozási terület kiváló adottságokkal rendelkezik: közvetlen 

közelében húzódik a 10-es út és a 4-es sz. vasútvonal. A rendszerváltás óta folyamatos vál-

sággal küszködő egykori Viscosa gyár ma az amerikai Zoltek cégcsoport tulajdonában van. A 

termékváltásra készülő vállalat a közeljövőben újra megerősödhet. Emellett szó van a Holcim 

új gyárának itteni felépítéséről is. 

A Dorogi Ipari Parkban 2002-ben indította el a termelést a SANYO Kft. A telefonak-

kumulátorokat előállító cég 2005-ben újabb beruházást hajt végre. Napelemeket gyártó rész-

leg épül a meglévő csarnok mellett. A 2 milliárdos fejlesztést újabb 2,5 milliárdos követi a 

tervek szerint. A városban számos egyéb nagyvállalat található. A Richter Gedeon fióktelepén 

kívül érdemes megemlíteni a hőerőművet üzemeltető Prometheus Kft.-t, a veszélyeshulladék-

égető Onyx Magyarország Kft.-t és a Palmolive-Colgate magyarországi leányvállalatát. 

 

A régióban megtelepült iparágak elsősorban késztermék-előállításra, illetve összeszere-

lésre specializálódtak, igényük főként betanított munkásokra van. A magasan képzett munka-

erőt igénylő innováció-központú és high-tech cégek egyelőre még nem érték el az eurorégiót. 

Nyilvánvaló, hogy hosszú távon az ipar extenzív fejlesztése nem lesz fönntartható, és szükség 

lesz a termelési szerkezetet átalakító, kvalifikált munkaerőt vonzó iparágak betelepítésére. 

 

A párkányi térség egyetlen nagy ipari üzeme a papírgyár, amelynek négy üzemegysé-

gében nyáron közel 2 000 ember dolgozik. A tetőfedésre használt kátránypapírt előállító dán 

Icopal a téli hónapokban nem működik, ilyenkor 300 emberrel kevesebb áll alkalmazásban. A 

holland Kappa európai megrendelései révén a papírgyár jövője biztosítottnak látszik.  

A térség másik nagy foglalkoztatója a párkányi vasútállomás. Itt az 1980-as évek végén 

még 2 000 ember dolgozott. A pozsony–párkány–budapesti vonal forgalma azonban az utóbbi 

10 évben drasztikusan megcsappant, így az állomás ma már csak 310 dolgozónak biztosít 

munkát. 

 

A térségben további jelentős létszámot foglalkoztató ipari vállalat nem található. Pár-

kány térségének gazdasági szerkezetére a szocializmus idején a mezőgazdasági jelleg volt a 

jellemző. A rendszerváltással járó szerkezetátalakítás súlyos foglalkoztatási válságot idézett 

elő Szlovákia legdélibb csücskében. 2001-ben az országos munkanélküliség Szlovákiában 

                                                 
9
 Területe egészen Tát – Nyergesújfalu közigazgatási területéig terjed. 
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elérte a 22 %-ot. Az év elején Párkány környékén átlag 35 %-os munkanélküliséget regisztrál-

tak, magában a városban ez a mutató megközelítette a 30 %-ot. A Párkány 30 km-es vonzás-

körzetében található (gyakran igen kis lélekszámú) kizárólag mezőgazdaságból élő települé-

sek nagy részében a munkaképes korú lakosságnak több mint fele nem tudott újra elhelyez-

kedni. Néhány kiemelkedő adat (pl. Garampáld 80 %) pedig tartós válságot jelzett előre a 

térségben.  

2004 novemberében a Déli Régió területén 4 444 regisztrált munkanélkülit tartottak 

számon (ez 26,8 %-os munkanélküliséget jelent). Látható, hogy az utóbbi 2–3 évben az Esz-

tergom környéki vállalatoknak köszönhetően csökkent ugyan a munkanélküliség, de hosszú 

távon a problémára megoldást a szerkezetátalakítás (turizmusfejlesztés), valamint a párkányi 

és az indulás előtti ebedi ipari park megnyitása jelenthet.  

Az utóbbi ipari terület nagy előnye, hogy közvetlenül a nagy teljesítményű Párkány–

Érsekújvár vasútvonal mellett található. A Szlovák Államvasutak a létesítők rendelkezésére 

kívánja bocsátani azt a rendező pályaudvart, amely mellett az ipari parkot kialakítják. A pá-

lyaudvar 7 sínpárral, korszerű irányító központtal rendelkezik, kis beruházással Ro-La vona-

tok indítására is alkalmassá tehető. Az ebedi ipari park várhatóan 2005 végén, 2006 elején 

tudja fogadni az első befektetőket. Amennyiben az Esztergom és Párkány között megépíteni 

tervezett teherkomp is üzembe áll ekkorra, akkor Ebed lehet az ipari övezet logisztikai elosztó 

központja is. 

Zselíz legnagyobb ipari üzeme a mezőgazdasági gépgyár, amelyet szintén folyamatosan 

a bezárás réme fenyeget. A város offenzív stratégiát választott az esetleges gondok elkerülésé-

re: ipari parkot hoznak létre, ahova máris megérkezett az első befektető. A német Himolla 

Group bútorhuzatok gyártását kezdi meg 2005 októberében. Induláskor 50, 5 éven belül 500 

munkahelyet alakítanak ki. Az ipari terület iránt további három befektető is érdeklődik. 

 

Nagy vesztesége a régiónak az élelmiszeripar hanyatlása. A leghíresebb üzemmel, az 

1893-ban alapított oroszkai cukorgyárral szemben a csődeljárás 1999 szeptemberében indult 

meg. Ma sem tisztázott körülmények között a cukorgyár csődbe ment, a környékbeli termelők 

ma Dunaszerdahelyre szállítják a cukorrépájukat. Hasonlóképp kihasználatlanul áll a szőgyéni 

hűtőház. A térség egykor híres gyümölcstermő vidék volt, most azonban a feldolgozás hiánya 

miatt ez az iparág is lehanyatlott. Kizárólag a város közepén álló párkányi keményítőgyár 

használ fel alapanyagként helyi gyümölcsöt ivólevek előállításához. 
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A Dunakanyar nem ipari jellegű térség. Visegrád legnagyobb foglalkoztatói idegenfor-

galmi cégek, illetve a fakitermelést és -feldolgozást is folytató Pilisi Parkerdőgazdaság. Szob 

legnagyobb üzeme a francia tulajdonban lévő szörpgyár. A Duna-Ipoly Nemzeti Park közvet-

len közelsége és a természetföldrajzi adottságok miatt ipari övezetek kialakítására nincs mód. 

Ipari területet Szokolya község jelölt ki rendezési tervében, ide környezetkímélő termelési 

eljárásokat alkalmazó cégeket várnak. 

A Kenyérmezői-patak völgyében fekvő települések közül Piliscsév, Leányvár és Pilis-

jászfalu, valamint Piliscsaba tervezi ipari területek kialakítását a 10-es út mentén. Leányváron 

a Jászfaluval közös ipari övezetbe eddig 8 vállalkozás települt, ezek közül a legjelentősebb a 

Forest Papír Kft. 
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2.5. Az Ister-Granum Eurorégió turisztikai helyzete 

 

2.5.1. A turizmus szerepe a régióban 

 

A vizsgált területen az elmúlt évtized során csak bizonyos térségekben – a régió köz-

pontjaiban, Esztergomban és Párkányban, valamint a Börzsöny, a Pilis és a Visegrádi-hegység 

egyes településein – mérhető a turizmus jelenléte. Ennek oka az, hogy a terület turisztikai 

kiépítettségének színvonala nem megfelelő, az egyes látnivalók állapota rossz és az attrakciók 

alulprezentáltak, valamint az itt jelenlevő turisztikai termékek nem specifikáltak kínálat vagy 

vendégkör alapján. Az elmúlt évtized közepétől tapasztalható gazdasági fejlődés következmé-

nyeként az idegenforgalmi szektorban is történtek előrelépések, számos település próbálja 

kiaknázni a helyben megtalálható attrakcióit, és azok hasznosításából igyekszik gazdasági 

előnyt kovácsolni.  

 

2.5.2. A turisztikai kínálat 

 

Az eurorégióban földrajzi fekvésének és adottságainak köszönhetően több tájtípus megta-

lálható, ami változatos turisztikai attrakciókat nyújt. A régió keleti és déli területén, a hegységek 

vonzáskörzetében az aktív turizmus dominál, míg az északi és nyugati területeken a kulturális 

turizmus vonásai jelennek meg. A turisztikai termékek közül mindegyik típus megtalálható, a 

helyi adottságoktól függően eltérő jelentőséggel. Figyelembe kell vennünk, hogy nem minden 

település és kisebb térség válik turisztikai célterületté, mivel a háttérinfrastruktúra hiánya alap-

vető akadályát képezi a turizmus megtelepedésének, illetve elterjedésének, fejlődésének. Az 

egyes turizmuságazatok helyzetét az alábbiakban foglaljuk össze. 

 

2.5.2.1. Az egészségturizmus színterei 

 

A régióban több település rendelkezik egészségturisztikai vonzerővel. A termék felerő-

södésének alapvető oka volt a kelet- és közép-európai országok turisztikai magatartásának 

rendszerváltozás utáni átalakulása, a belföldi turizmus arányának csökkenése, a potenciálisan 

legnagyobb hasznot hozó vendégek, a nyugat-európai turisták megjelenése. Az 1990-es évek-

ben történt fejlesztések következtében ma több gyógy- és termálfürdő található a térségben, 

amelyek megfelelő színvonalú szálláslehetőséget is biztosítanak. 
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A jelenlegi helyszínek: 

 Párkány – Vadas Termálfürdő: 

szállodakomplexummal, fedett 

uszodával. Éves vendégforgalom: 

mintegy 200 000 főre becsülhető. A 

vendégéjszakák száma az elmúlt 

évek során dinamikusan növeke-

dett, míg 2001-ben közel 65 ezer, 

2003-ban közel 120 ezer vendégéj-

szakát regisztráltak. 

 Esztergom: téliesített medencével 

rendelkező strandfürdő. 2005 nya-

ra: új élményfürdő átadása. 

 Visegrád-Lepence: élményfürdő és 

szállodakomplexum, konferencia-

központ. 

 Leányfalu: felújított gyógyfürdő 

 Perőcsény: strandfürdő 

 Kemence: strandfürdő 

 

Bár turisztikai szempontból a legjövedelmezőbb az egészségturizmus, a régió jelenleg 

megfelelő számú termál- és gyógyfürdővel rendelkezik, további nagyobb volumenű beruházá-

sok nem indokoltak, kockázatuk nagy, helyettük a helyi strandok vagy fürdők fejlesztése és a 

marketing és a kapcsolódó turisztikai tevékenység bővítése ajánlott. 

 

2.5.2.2. A kulturális turizmus színterei 

 

Épített örökség - Műemlékek 

A térségben egyedülállóan nagy jelentősége van az épített örökségnek, 62 településen 

található helyi védettségű műemlék. Két helyszínen találkozhatunk a világörökség váromá-

nyosaként nyilvántartott műemlékkel, nevezetesen az esztergomi középkori vár, valamint a 

visegrádi királyi központ és vadászterület tartozik a kiemelt jelentőségű attrakciókhoz. 

A régióban több mint 100 történelmi jelentőségű templom, kápolna és kálvária található, 

kiemelkedik azonban Esztergom, ahol 16 templom látogatható. A kulturális turizmus további 

alapját képezik a kastélyok és kúriák. A vonzerőkataszter adatai alapján mintegy 30 épület 

jöhet szóba, ezek egy része ma is különféle funkciókat lát el, más részük viszont teljes re-

konstrukcióra szorul.  

A kulturális – valamint a bor- és gasztronómiai – turizmus részét képezik a műemlék jel-

legű pincesorok is. Jelenleg a 11 településen található pincesor mindegyike felújításra szorul. 

A helyi sajátosságok, egyedi műemlékek is a kulturális turizmus felvirágoztatását segítik elő, 

azonban csak néhány képezi ma a települések fő attrakcióját (pl. Pilis Keresztje). A régióban 

közel 300 helyi nevezetesség található (ebből Esztergomban 76), döntően szobrok, emlékmű-

vek, lakóházak, egyházi témájú látnivalók és régészeti leletek.  

Múzeumok, kiállítóhelyek 
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A térségben 53 múzeum, falu- vagy tájház található. A múzeumok számos típusa megje-

lenik a régióban, ami színesíti az itteni kínálatot. A helyi kultúra megismerésére szolgáló táj-

házak alapvető fontosságúak a régióban, hiszen így megismerhető a települések története, az 

itt élő emberek életmódja, kultúrája. Jelenleg 16 tájház és helytörténeti gyűjtemény várja a 

látogatókat, de számos település tervezi létrehozását, ami nemcsak kiállítás rendezésére, ha-

nem szállás céljára is alkalmas lehet.  

 

Rendezvények 

A kulturális turizmus részeként, a terület megismertetésének, a helyi hagyományok be-

mutatásának céljával egyre több rendezvény népszerűsíti a régiót: 70 település 366 rendezvé-

nye várja a látogatókat. A legnépszerűbb rendezvénytípusok a falunapok, zenei rendezvények, 

gasztronómiai fesztiválok, borversenyek és a helyi hagyományokon alapuló rendezvények. 

A legnépszerűbb regionális jellegű rendezvények a következők: 

 Ister-Granum Népművészeti Fesz-

tivál – Esztergom, július 

 Ister-Granum Eurorégió Ünnepe, 

május  

 Pünkösdi Zenei Fesztivál és Ver-

seny – Dunabogdány, május 

 Hídverő Napok – Dunamocs, júli-

us-augusztus 

 Pünkösdi Kiállítás és Kézműves-

vásár –Esztergom 

 Pünkösdi találkozó, bluesfesztivál, 

népzenei fesztivál – Lábatlan 

 Mária Valéria Hídünnep – Párkány, 

szeptember 

 Misztrál Könnyűzenei Fesztivál – 

Nagymaros, július 

 Visegrádi Palotajátékok, július 

 Ipoly-Parti Randevú – Ipolyszalka, 

július 

 Dunakanyar Művészeti Hetek – 

Szob 

 Kittenberger Kálmán Napok – 

Nagymaros 

 Nyergesújfalui Kulturális Napok, 

Borünnep 

 

 

A régióban számos, nagy népszerűségnek örvendő időszakos színházat alakítottak ki 

(Esztergom, Ipolyszakállos, Ipolyszalka, Kisújfalu, Köbölkút, Pilisszántó), amelyek főleg a 

nyári szezonban várják a látogatókat. A marketing erősítése és az alaposabb informálás a ren-

dezvények látogatottságát valószínűleg emelné. 

 

2.5.2.3. Bor- és gasztronómiai turizmus 

 

A régió egy része kiváló adottságokkal rendelkezik a borászat és szőlészet műveléséhez. 

A magyarországi oldalon a terület a Ászár-Neszmélyi borvidékhez tartozik, de a Duna bal 

partján is évszázados hagyományokkal rendelkezik az ágazat. A szlovákiai oldalon a kiváló 
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természeti adottságoknak, a délies lejtőknek, valamint a római korból származó hagyomá-

nyoknak köszönhető a jelentős szőlőművelés. Az újvári-párkányi terület a nyitrai borút része, 

ahol a szőlőtermő területek minősége kiváló. A hagyományosan bortermelő vidéken számos 

pincesor található, a legjelentősebbek a következő településeken működnek: 

4. táblázat:  

A nyitrai borút részét képező települések ágazati jellemzői 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: A nyitrai borút, ismeretterjesztő kiadvány, 2004. 

A régióban a következő településeken foglalkoznak bortermeléssel:  

1. térkép: Az Ister-Granum Eurorégió bortermelő települései 

 

Forrás: Vonzerőleltár, 2004. 

 

A borút által érintett telepü-

lés 

A borospincék 

száma 
A szőlősgazdák száma 

Bátorkeszi 271 87 

Bény 10 660 

Dunamocs 50 135 

Karva 54 33 

Kéménd 280 190 

Kőhídgyarmat 159 85 

Muzsla 283 425 
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A borkultúra hagyományainak őrzésére és népszerűsítésére – több éves előkészületi 

munka után – 2004. december 21-én, nemzetközi összefogással Esztergomban megalakult a 

„Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend” is, melynek célja a borvidék, a termőhely, 

illetve az Ister-Granum Eurorégió területén termelt borok hírnevének és minőségének a vé-

delme.  

A borturizmus fejlesztésére és hagyományainak megőrzésére civil szervezetek jöttek lét-

re Garamkövesden, Piliscséven, Bátorkeszin, Karván és Esztergomban. A régió bor- és gaszt-

ronómiai kultúrájának népszerűsítésére közel 40 rendezvény (borversenyek, szüreti felvonulá-

sok és gasztronómiai fesztiválok) várja a látogatókat. 

 

2.5.2.4. Az aktív turizmus 

 

Természetjárás, ökoturizmus 

A térség endogén erőforrása maga a természetföldrajzi környezet, a nagyarányú erdő-

sültség, amely az aktív turizmus lehetőségeinek kedvez. Természetjárás és természetfigyelés 

szempontjából több terület vehető igénybe, melyek a következők: 

o a Duna jobb partján található Gerecse hegység északi része: a Gerecsei Tájvé-

delmi Körzet mintegy 1500 hektáros területével, 

o a Duna jobb partján található Pilis és Visegrádi-hegység, 

o a Duna bal partján található Börzsöny hegység, 

o a Duna bal partján található Kovácspataki-dombok. 

 

A régió sajátos természetföldrajzi kínálatát növeli a Duna-Ipoly Nemzeti Park, amely az 

eurorégió közel felét magában foglalja – elsősorban a Börzsönyt, a Pilist és a Visegrádi-

hegységet, vagyis a magyarországi oldalon a Dunakanyar kiemelt üdülőövezet nagy részét is.  

A területen országos túravonalak haladnak keresztül, kulcsosházak és turistafogadók várják a 

vendégeket mindkét oldalon. A térség fogadói közepes és gyenge-közepes minősítésűek, főként 

az alapszolgáltatások (szállás, étkezés) színvonala és az aktív szabadidős létesítmények felszerelt-

sége miatt. Az erdei utak jelzései, információs pontjai (jelzőtáblák) rendezetlenek, kevés a magas 

színvonalú aktív program, valamint alacsony színvonalú a szolgáltatások minősége és mennyisé-

ge. Az elmúlt években a bakancsos turisták számának növekedése miatt nagy problémát jelent a 

növekvő hulladék mennyisége, valamint a turisták magatartásának romlása. 

Idegenforgalmi szempontból nagyobb mértékű aktivitás csak a magasabb minőségű kí-

nálatot (szálláshely- és vendéglátóegység, menedékház) nyújtó Kemence, Nagymaros,  Pilisz-

szentkereszt (Dobogókő), Szokolya, Verőce, Zebegény térségében érzékelhető, a többi telepü-
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lés ugyan sokrétű, de általában kiépítetlen kínálattal rendelkezik. A Duna bal partján nyolc 

települést bemutató túraútvonal (Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob, Márianoszt-

ra, Kóspallag, Szokolya) áll az elmúlt hónaptól a bakancsos turisták rendelkezésre, amely 

információs táblákkal, az aktív turizmus által népszerűsíti e települések természeti és épített 

örökségét, látnivalóit. Ezeken a településeken kívül a természetjáró turizmus szempontjából a 

teljesítménytúrák állomásai (Esztergom, Dömös, Pilismarót és Dobogókő) érdemelnek emlí-

tést, mivel a magyarországi „kék túra” (az országhatár körbejárása) és egyéb jelentős teljesít-

ménytúrák résztvevői is érintik őket. A régió szlovákiai oldalán a Duna-parti (pl. Karva, 

Dunamocs), valamint a természetvédelmi szempontból jelentős területek (Muzsla – Csenkei 

sztyepp, Kéménd – Kéméndi szikes terület, Köbölkút-Kisújfalu – Párizsi-mocsár természet-

védelmi rezerváció, valamint Szalka, Garamkövesd, Nána, Bény) alkalmasak a bakancsos 

turisták számára, ahol a turistaútvonalak még nem épültek ki. Az aktív turizmus számos he-

lyen párosul a kulturális turizmus elemeivel, mivel a kirándulókat számos rendezvénnyel pró-

bálják a területen marasztalni (pl. Dunakanyar Művészeti Hetek, Ipolymenti Nemzetközi Nép-

tánc Fesztivál). 

A Börzsönyben működő kisvasút kitűnően kapcsolja össze a városi és falusi turizmust, 

ennek továbbfejlesztése, a kiszolgáló létesítmények felújítása és vonalának a határon átívelő 

meghosszabbítása alapvető jelentőségűvé válhat a régióban. 

 

A vízi és fürdőturizmus 

A régió vízi turizmusa elsősorban a Duna főágára, az Ipoly és a Garam alsó szakaszára, 

valamint néhány mesterséges tóra koncentrálódik. A Magyar Hajózási Részvénytársaság nyil-

vántartása szerint évente 240 ezer látogató érkezik Esztergomba a Dunán, így a folyó – mint 

nemzetközi vízi út – alkalmas szállodahajó-, illetve motorcsónak- és jachtforgalom bonyolítá-

sára is. Ennek ellenére határfolyó volta a vízi turizmust akadályozza, mivel igen kötöttek a 

határátlépés feltételei: vízi határátkelő csak Párkány és Esztergom között létezik. A vízi tu-

rizmus alapfeltételei adottak, azonban az átkelési nehézségek, továbbá az alacsony színvonalú 

infrastruktúra, a kikötők, a kempingek és pihenőhelyek, a csónakházak hiánya, a vízi jármű-

vek korlátozott kölcsönözhetősége szab gátat a további fejlődésnek. A meglévő vízi telepek 

elsősorban egyesületi keretek között működnek, és legtöbb esetben nem kínálják szolgáltatá-

saikat az egyesületen kívülieknek. 

A Duna jobb partján a folyón közlekedő vízi turisták számára Esztergomon kívül kevés 

a szolgáltatás, ahol személy-, teher- és jachtkikötő is az érkezők rendelkezésére áll. Személy-

hajó-kikötő üzemel Nagymaroson, Kismaroson, Zebegényben és Leányfaluban, Dunabog-
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dányban jachtkikötő található. A Duna bal partján Karván személyhajó-kikötő üzemel, Pár-

kányban csónakház (turistaszállással), jachtkikötő és sétahajózási lehetőség adott. A Garamon 

a kéméndi Garam-sziget számít a vízi turisták rendszeres kikötőhelyének. Csónakázási lehető-

ség nyílik a párkányi termálfürdő taván és a búcsi halastóban. Az Esztergom-Kertváros hatá-

rában húzódó Palatinus-tó – védettsége ellenére – tipikus példája a tömegturizmusnak. Ebből 

adódóan környezeti állapota igen lesújtó, és egyre inkább veszélyezteti a szomszédos 

Sátorkőpusztai-mocsárrétek növénytani értékeit. A nyári szezonban számos folyóparti telepü-

lésen működik szabadstrand, azonban háttér infrastruktúrával ezek még nem rendelkeznek, 

így hasznosításuk alapvető feladat lenne. 

 

Sport- és kerékpáros turizmus 

A téli és nyári szezonban egyaránt számos sportolási lehetőség nyílik az idelátogatók 

számára. Szinte minden településen lehetőség van sportolásra, helyi vagy regionális jelentő-

ségű sportlehetőségekkel a következő települések rendelkeznek: 

 Barlangászat: Jankovich-barlang. 

(Bajót), Sátorkőpusztai kristály-

barlang (Esztergom), Csévi-

barlang, Leány-, Legény-barlang 

(Piliscsév),  

 Sziklamászás: Bajóti Öreg-kő, 

Csobánka (Oszoly), Esztergom 

(várfal), Kesztölc  

 Hegyi kerékpáros versenyek: To-

kod 

 Motorversenyzés: Piliscsév, 

Tokod  

Minigolf: Dömös, Visegrád 

 Siklóernyőzés: Hegyeskő (To-

kod), Pilis (Kesztölc), Esztergom 

 Íjászat: Nagymaros, Nyergesújfa-

lu Visegrád 

 Téli sportok (sí, szánkó, bob): 

Dobogókő, Dömös, Visegrád, 

Zebegény, Nagy-Hideg-hegy 

 Tekepálya: Sárisáp 

 

Turisztikai szempontból a régió meghatározó arculatát képezhetné a kerékpározás, a ke-

rékpárutak kiépítése, mivel az egyedi természeti és épített környezet bemutatása így kapcsol-

ható össze. A szlovák oldalon nem található épített kerékpárút, de a kis forgalom miatt a terü-

let alkalmas a kerékpárral érkező turisták fogadására. Az útvonalhálózat jelentőségét az adja, 

hogy a Komáromból Budapestre tartó nemzetközi kerékpárútvonal Esztergomban ágazik ket-

té: egyik útvonala Pilisszentlélek–Pilisszentkereszt településeken halad keresztül, míg a másik 

Pilismarót, Dömös és Visegrád útjain halad. Jelenleg a régióban a következő településeket 

érintik kiépített kerékpárutak: 

o Esztergom-Búbánatvölgy 

o Nyergesújfalu-Lábatlan: építés alatt 

o Budapest-Leányfalu 

o Dunakanyar-Ipolymente kerékpárút: Budapest-Verőce-Nagymaros-Szob 
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Lovasturizmus 

Jelenleg több településen foglalkoznak lovasturizmussal, így a feltételek adottak további 

fejlesztéséhez. A régióban Bajnán, Csobánkán, Dunabogdányban, Nyergesújfaluban, Pilisma-

róton, Süttőn, Tahitótfalun, valamint Bajtán, Sárkányfalván, Párkányban működik lovarda 

vagy nyílik lehetőség lovaglásra, ahol általában megfelelő szálláshelyet is biztosítanak az ide-

érkezőknek. A lovasturizmus fejlesztése az egyik legkézenfekvőbb feladat lehetne a régióban, 

mivel szálláshely-létesítésre, túraútvonalak kialakítására is számos lehetőség nyílik, valamint 

az ott élők életéhez szervesen kapcsolódik ez a tevékenység. 

 

Vadász- és horgászturizmus 

A nagyarányú erdősültségnek köszönhetően számos vadfajta él a régió hegységeiben, 

amely lehetőséget biztosít a vadászturizmusra is. Az erdészetek számos vadászházat alakítot-

tak ki az ideérkező vadászoknak, ezek gondozása a hatóságok kezében összpontosul. A terüle-

ten ma már számos vadásztársaság és egylet működik a legális vadászat népszerűsítésére és 

koordinálására. 

Horgászati lehetőség a bal parton a folyókban, illetve helyileg szervezett formában 

(egyesületi engedéllyel) Búcson, Kicsinden nyílik. A jobb parton Esztergomban, Kesztölcön, 

Süttőn, Tokodon több horgásztó is található. A területen további 17 településen regisztráltak 

halastavat, ami szintén a horgászok rendelkezésére áll. A horgászturizmus infrastrukturális 

háttere hiányos, mivel nincsenek megfelelő tároló létesítmények, közcélú épületek, amelyek a 

horgászokat kiszolgálnák. 

Az idegenforgalmi kataszter összeállításakor a vadászati és horgászási lehetőségeket a 

következő településeken jelölték meg: 

5. táblázat  

Vadászati és horgászati lehetőségek az Ister-Granum Eurorégióban 

Vadászati lehetőségek 

Bajót, Bajta, Bart, (galamblövészet) Búcs, Esztergom, 

Helemba, Ipolybél, Ipolyszakállos, Ipolyszalka, Muzs-

la, Pilismarót, Süttő, Szőgyén 

Halastavak 

Bernecebaráti, Búcs, Esztergom, Ipolypásztó, 

Ipolyszakállos, Kisújfalu, Lábatlan, Nagybörzsöny, 

Nagymaros, Nyergesújfalu, Párkány, Perőcsény, Pilis-

marót, Süttő, Szob, Tokod, Verőce 

Forrás: Vonzerőleltár, 2004. 
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2.5.3. Az idegenforgalom szuprastrukturális háttere 

 

2.5.3.1. Szálláshelyek 

 

Az idegenforgalom létrejöttének alapvető feltétele a megfelelő infra- és 

szuprastrukturális ellátottság. A szálláshely a legalapvetőbb infrastrukturális háttér, amivel 

egy idegenforgalmi településnek rendelkeznie kell. Jelenleg 47 településen található regiszt-

rált szálláshely, ahol 9 465 férőhely áll a turisták rendelkezésére, a következő minőségi jegyek 

alapján: 

 

6. táblázat 

A szálláshelyek férőhelyeinek száma a szálláshely típusai alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Vonzerőleltár 2004, T-Star, KSH. 2003. 

Idegenforgalmi szempontból alapvető fontosságú a szálláshelyek területi eloszlása. Az 

északnyugati terület nem rendelkezik megfelelő szálláshellyel, másutt mozaikszerűen helyez-

kednek el a különböző minőségű szálláshelyek. A szállodák száma alacsony, a Duna bal part-

ján csak Párkányban és Helembán található szálloda.  

 

2.5.3.2. Információszolgáltatás 

 

A magyarországi oldalon több településen működik információs pont (általában a pol-

gármesteri hivatalokban), ahol az érdeklődők hozzáférhetnek idegenforgalmi tájékoztatáshoz. 

A szlovákiai oldalon néhány községben már működik információs iroda, a Párkány környéki 

30 községben pedig 2005 elején kezdődik az információs hálózat telepítése a községi hivata-

lokba. A régió egészét vizsgálva megállapítható, hogy az információs hálózat bővítése indo-

kolt, mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt. Az információszolgáltatás döntően a 

A szálláshely típusa Férőhely 

Kemping 2885 

Szálloda 2153 

Panzió 1685 

Magán 1106 

Turistaszálló 1187 

Egyéb 449 
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polgármesteri vagy községi hivatalokban működik, utazási irodával csak néhány település 

rendelkezik. Jelenleg a következő települések rendelkeznek információs ponttal: 

 

7. táblázat 

Az információs pontok elhelyezkedése az Ister-Granum Eurorégióban 

Település Információs pont helye Település Információs pont helye 

Bajna Polgármesteri Hivatal Letkés Polgármesteri Hivatal 

Bajót Millenniumi Ház Muzsla Községi Hivatal 

Bátorkeszi Községi Hivatal Nagymaros Fő tér (májustól szeptemberig) 

Bernecebaráti Polgármesteri Hivatal Nyergesújfalu Utazási iroda 

Búcs Községi Hivatal Párkány King Tours Utazási Iroda 

Mária Valéria Utazási Iroda 

SATUR Utazási Iroda 

Csolnok Művelődési Ház Piliscsaba Utazási iroda 

Dömös Kemping Piliscsév Polgármesteri Hivatal 

Ebed Szabó Zsolt rendezvényszervező Pilismarót Egyesület Komárom-Esztergom 

Megye Falusi Turizmusáért 

Esztergom Gran Tours utazási iroda 

Cathedralis Tours 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazga-

tósága 

Pilisszántó Teleház 

Farnad Harangozó Kornélia Pilisszentlászló Kertész József 

Ipolyszalka Dikácz Zsuzsanna Süttő Polgármesteri Hivatal 

Ipolytölgyes Polgármesteri Hivatal Szob Polgármesteri Hivatal 

Karva Községi Hivatal Tát Musik Land Utazási Iroda 

Kéménd Baranyai Anna Visegrád Bauer Reisen 

Fanni Reisen 

Hungaro Reisen 

Köbölkút Községi Hivatal Zalaba Michalian Etelka 

Kürt Községi Hivatal 

Lábatlan Polgármesteri Hivatal 

Forrás: Szolgáltatások jegyzéke, 2004. 

 

2.5.3.3. Idegenforgalom-fejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek: 

 

A térségben az elmúlt évek során számos olyan civil szervezet alakult, amely közvetett 

vagy közvetlen módon részt vehet az idegenforgalmi fejlesztések megtervezésében, végrehaj-

tásában. A területen 20 civil szervezet céljai és feladatai között szerepel a turizmusfejlesztés, a 

kulturális tevékenységek elősegítése, a településvédő és hagyományőrző tevékenységek meg-

őrzése. A régió ilyen jellegű szervezetei a mellékletben találhatók. 
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2.6 A mezőgazdaság helyzete 

 

2.6.1 Az eurorégió általános agro-ökológiai jellemzése 

 

 

2.6.1.1 Éghajlat 

 

Az Ister-Granum Eurorégió területe a mérsékelt övben helyezkedik el. A terület csapa-

dékmennyisége változékony, a talaj nedvességtartalma a tenyészidőszakban jelentősen kime-

rül, ezért a termesztett növények vízigényének közepes mértékű kielégítését biztosítja. Az 

éves csapadék mennyisége az alföldi területeken 600 mm, a középhegységekben 650–700 mm 

között alakul, melyből a tenyészidőszakban 330, ill. 370 mm hull. A száraz időszakok általá-

ban 48–52 napig tartanak. A hótakarós napok száma a síkságokon 35 nap, a magasabban fek-

vő területeken 40–45 nap. A csapadékértékek alapján a terület a gabonafélék és a kapásnövé-

nyek termesztésére egyaránt alkalmas, más vízigényesebb kultúrnövények csak öntözéssel 

termeszthetők. A tényleges napfénytartam évi összege a lehetséges érték 40–47%-a.  

A tenyészidőszak hossza 240–245 nap között alakul. A nyári napok száma 60–70 nap 

között mozog. A fagyos napok száma 100–120 nap körüli. A fagymentes időszak 180 nap 

körül alakul.  

 

2.6.1.2 Domborzati és talajviszonyok 

 

Az Ister-Granum Eurorégió területe igen változó domborzati adottságai következtében 

az alábbi tájegységekre osztható morfológiai szempontból:  

 

 Duna menti síkság: A síkság területén a Duna bal és jobb partján egyaránt teraszok emel-

kednek egymás fölé a peremhegységekhez kapcsolódóan. A tengerszint feletti magasság 

nem éri el a 110 métert. Az ártér közelében a vízhatás erősebb (időszakos túlnedvesedés), 

ezért itt nedves termőhelyeket találunk, főként réti talajok (lápos, öntés-, valamint típusos 

réti talajok) jellemzőek 

 Duna menti dombság: Ezeken a területeken három éghajlati hatás (kontinentális, atlanti, 

mediterrán) elegyedik, ebből adódik a talajok elhelyezkedése: barna erdőtalajok és cser-

nozjom talajok különböző típusai váltják egymást. A kisebb lejtésű területek szántóként, a 

nagyobb lejtésűek legeltetéssel hasznosíthatók. A Duna menti dombság, illetve a Garam 

menti dombság közös jellemzője a kiemelkedő talajminőség. A viszonylag magas víz-, 

tápanyag-, humusztartalmú talajok nagy kiterjedésben feketeföldek, barnaföldek.  
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 A Gerecse és Pilis hegységek medencéi: A medencék az ún. aprólékosan tagolt kategóriá-

ba tartoznak, nagyfokú lejtőváltozékonyság, vízhiányos erdő-, rétitalaj, valamint felületi és 

barázdás erózió jellemzi őket, ami mezőgazdasági szempontból kedvezőtlen.  

 Ipoly és Garam folyó menti területek: Az Ipoly és Garam menti, alacsonyan fekvő terüle-

tek nagy része mezőgazdasági szempontból gyenge, illetve közepes minőségű: sekély ter-

mőrétegű, szélsőséges víz- és hőgazdálkodású nyers öntés-, illetve öntés réti talajok.  

 Gerecse, Pilis, Visegrádi-hegység és a Börzsöny: A hegységek andezit, dolomit- és mész-

kőterületei a rendzinák és a barna erdőtalajok társulásainak adnak helyet. Ezek a típusok 

sekély termőrétegűek, kevés vizet raktározó, köves, közepes tápanyag-szolgáltató képes-

ségűek, többnyire meredek lejtésűek.  A magasabb területek erdőgazdálkodásra, valamint 

rekreációs célokra (kiterjedt része a Duna-Ipoly Nemzeti Park területe), a völgyek és a 

lankás területek a nem túl hőigényes növénykultúrák termesztésére alkalmasak.  

 

A Duna mentén a mezőgazdasági területek jelentős része lejtős, dombos, erózióveszé-

lyes területen található. A lepusztulás csaknem 85%-ban érinti a területet. A talaj vízeróziója 

komoly veszélyt jelent a Garam-Ipoly által behatárolt területen, valamint a Párizsi-csatorna 

torkolatánál. Az eurorégió többi részén a vízerózió mértéke enyhe (0-4 t/ha). A szélerózió 

szempontjából főleg a térség nyugati része veszélyeztetett. 

A kedvezőtlenebb adottságú talajok esetében helyenként megfigyelhető szikesedési 

vagy elvizenyősödési folyamatok jelzik, hogy az extenzív hasznosítás, a táj- és természetvé-

delem szolgálatába is jelentős földterületek állíthatók.  

 

Az eurorégió talajainak tápanyag-ellátottsága foszfor, kálium és magnézium tekinteté-

ben közepes, nitrogénellátottságuk általában gyenge. Nagymértékben, mintegy harmadára 

csökkent az elmúlt másfél évtizedben a földekre kijuttatott mű-, szerves trágya mennyisége, 

így a műtrágyázott terület nagysága is.  

 

2.6.1.3 Zonális földhasználati struktúra 

 

A terület zonális földhasználatában a kettős (védelmi és agrártermelési) meghatározottság 

dominál, melyet a termőpotenciál és az ott található értékek védettségének mértéke határoz 

meg. Az agrártermelési zónában – a térség kb. 23%-án – a mezőgazdaság feladata, hogy ér-

tékes beltartalmú, szermaradvány-mentes termékeket állítson elő úgy, hogy figyelembe veszi 

a környezet védelmét is. A kettős meghatározottságú területeknek – a terület kb. 52%-a – az a 
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szerepe, hogy olyan mezőgazdálkodást biztosítson, amely az adott térség környezet- és termé-

szetvédelmi szempontú mezőgazdasági földhasználatát segíti, hozzájárulva az adottságokhoz 

illeszkedő gazdálkodási formák elterjedéséhez, a tájgazdálkodás kialakulásához, a terület kör-

nyezeti, természeti értékeinek megőrzéséhez és fejlesztéséhez. A védelmi meghatározottság – 

a terület kb. 25%-án – a védett természeti területeket jellemzi, itt a természet védelme a leg-

fontosabb szempont.  

 

2.6.2 Agrárstruktúra
10

 

 

2.6.2.1 A mezőgazdaság területi szerkezete, földhasználat 

 

Az eurorégió területének körülbelül 70%-a termőterület, amelynek a magyarországi ol-

dalon 23,5%-a mezőgazdasági művelésbe vont (27 821 ha), 45%-át pedig erdő borítja (53 437 

ha), míg a szlovák termőterületek 34%-a mezőgazdasági hasznosítású (65 085 ha), az erdős 

területek nagysága pedig elenyésző.  

Egyes magyarországi kistérségekben az erdősültség aránya meghaladja a 80%-ot, itt 

természetesen rendkívül alacsony a szántók aránya (10%).  

Az összes mezőgazdasági művelésbe vont terület (közel 93 000 ha) 87%-a szántóként 

hasznosul, 2,5%-án gyümölcstelepítések, 3%-án szőlőültetvények jellemzőek, közel 18%-a 

pedig gyephasznosítású.  

Feltűnő a különbség azonban akkor, ha a szlovák és magyarországi területek adatait kü-

lön vizsgáljuk: míg a szlovák mezőgazdasági területek több mint 90%-a szántóként hasznosul 

(59 760 ha), addig a magyarországi szántók aránya 77% (21 522 ha), bizonyos iparosodottabb 

kistérségekben alig haladja meg a 60%-ot. Továbbá a szlovák területeken nagyobb arányban 

fordul elő gyümölcs- és szőlőültetvény is. Gyümölcsültetvények tekintetében – a magyaror-

szági területeket vizsgálva – egyedül a Szobi kistérség emelhető ki, ahol országos viszonylat-

ban is magas a gyümölcsösök aránya (9%).  

Az eurorégió magyarországi területein szembeötlő változások következtek be 2000 óta a 

gyümölcsültetvényeket művelő gazdasági szervezetek számát illetően: számuk 30%-kal nőtt, 

az egyéni gazdaságok 16%-os csökkenése mellett. Az összes gazdaság által művelt 

                                                 
10 Mivel településsoros statisztikai adatok csak a földhasználat és az állatállomány vizsgálata esetén álltak rendelkezésre, 

ezért egyéb adatok, összefüggések esetén kistérségi viszonylatban vizsgálódhatunk. Az eurorégió magyarországi területeit 

tekintve teljes egészében lefedi az Esztergom-Nyergesújfalui, a Dorogi és a Szobi statisztikai kistérségek területét, azonban a 

Szentendrei kistérség esetében 8, a Váci kistérség esetében 4, a Pilisvörösvári kistérség esetében szintén csak 4 települést 

érint. Utóbbi kettővel így kistérségi szintű adatbázis esetén nem foglalkozhatunk.  
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gyümölcsösterület közel 45%-kal nőtt. A szőlőültetvényeket használó gazdaságok száma kis 

mértékben csökkent, a használt ültetvényterület pedig 20%-kal kevesebb lett.  

 

A különböző művelési ágakat vizsgálva látható, hogy az egyéni gazdaságok által művelt 

szántók átlagos területe 1,5-2,5 ha, a gyümölcsösöké és a szőlőké elenyésző (0,1-0,5 ha), a 

gyepek átlagosan 2-3 ha, míg az erdők 4,5 ha nagyságúak. Összességében az egyéni gazdasá-

gok 1,5 ha (országos átlag 2,7 ha 2000-ben, 3,3 ha 2003-ban) nagyságú termőterületeket mű-

velnek. A szántók területe országos átlagban 3 ha 2000-ben, 2003-ban viszont már 4,4 ha. 

Eltér továbbá az erdők átlagos területe, amely országosan 2000-ben 2,8 ha, 2003-ban 3,8 ha 

volt. Az egyéni gazdaságok által művelt erdők területe tehát nagyobb, a szántóké viszont ki-

sebb.  

A gazdasági társaságok által művelt szántók átlagterülete 430 ha, a gyümölcsösök 50 

hektárosak, a gyepek nagysága 100-300 ha között jellemző.  

 

Bár az elaprózott birtokszerkezet továbbra is meghatározó (Szlovákia egyes területein a 

birtokviszonyok még mindig rendezetlenek), az utóbbi években bizonyos földhasználat-

koncentráció volt megfigyelhető.  

 

2.6.2.2 Termelési struktúra a növénytermesztésben és állattenyésztésben 

 

Az eurorégió területén szántóként hasznosított mintegy 81 000 hektár termőterület ve-

tésszerkezete a következőképpen alakul.  

A kalászos gabonák (főként búza, árpa, zab, rozs) az összes vetésterület mintegy 45–

50%-át foglalják el. Ezen kívül meghatározó a kukorica aránya, ez a magyarországi területe-

ken 13% (eloszlása egyenetlen, például a Dorogi kistérségben 23%, a szobiban 3,3%), a szlo-

vákiai oldalon pedig 18%. Jellemző még az ipari növények (10%), a takarmánynövények (8–

10%), alacsony százalékban a burgonya és a zöldségfélék jelenléte. A szlovákiai területen 

meghatározó még a repce (5%) és a napraforgó aránya (7–8%). Az ugaron, parlagon hagyott 

földek átlagos aránya 20%.  

A gyümölcsösterületek összetételét illetően az eurorégió magyar településein összesen 

1266 hektáron főként alma-, meggy-, kajszi- és őszibarack-, valamit málnatelepítés jellemző. 

Az almaterületek aránya megyei viszonylatban kiemelkedő az Esztergomi (40 ha) és Szen-

tendrei kistérségekben (32 ha). Meggyterületek mind a 4 térségben jellemzőek, összesen kb. 

50 hektáron. Kiemelkedő a barackültetvények területe: az Esztergomi, Dorogi kistérségek 
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területén 60 ha, a szobi, szentendrei területeken mindegy 20 ha terem. A Szobi kistérségben 

további 15 ha málnás található.  

 

Az eurorégió településein mintegy 9000 gazdaság foglalkozott 2001-ben állattartással 

(ebből 8600 egyéni gazdaságként). A két ország állatállományát nézve találunk kevés eltérést: 

a magyarországi állattartó gazdaságok mintegy 50%-a foglalkozott tyúkféle-, 40%-a sertés- és 

3,7%-a szarvasmarhatartással, míg a szlovákiai gazdaságok 60%-a foglalkozott baromfi-, 

27%-a sertés-, 7%-a szarvasmarhatartással.  

Az eurorégióban a szarvasmarha-állomány összesen 16 384, a sertésállomány 70 500, a 

juhállomány 5 060, a baromfiállomány 316 800 darab volt 2000-2001-ben, amely a 90-es 

évek adataihoz képest jelentős csökkenést mutat a két ország átlagában (szarvasmarha: 28%, 

sertés: 15%, baromfi: 9%).  

Néhány települést leszámítva nem jellemzi a térséget nagyüzemi állattartás. A 100 hek-

tár mezőgazdasági területre jutó állatállomány szarvasmarha esetében 17–18 darab. A 100 

hektárra jutó sertésállomány országos átlaga 82 darab, míg az eurorégió területén 75 darab. A 

juh átlagmennyisége 100 hektáron 5–6 db (az országos átlag 19), a baromfi átlagmennyisége 

340 darab/100 ha (az országos átlagérték 2670 darab).  

 

2.6.2.3 A gazdaságok száma, szerkezete 

 

A mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek száma az eurorégió ma-

gyarországi településein 2000-ben 7 527, melyből 7 456 egyéni gazdaság, a nem gazdaságnak 

minősülő őstermelők száma pedig körülbelül 16 000 fő. A 2003. évi adatok 7%-kal kevesebb 

gazdasági szervezet (7000) működéséről számolnak be.  

A régió 44 szlovákiai településén 3 800 „farmot”, mezőgazdasági szervezetet tartanak 

nyilván (2001. évi adat), melynek 90%-a nem regisztrált természetes személy, azaz háztartás, 

6,5%-a egyéni gazdálkodó, 3,5%-a kft. és szövetkezet.  

A mezőgazdasági földhasználatban tehát a régió egész területén meghatározó az egyéni 

gazdálkodók szerepe.  

 

A 2000. évi adatok alapján megállapítható, hogy az egyéni gazdaságok 60%-a csak saját 

fogyasztásra termel (főként az állattartással foglalkozók), és a kizárólag piacra termelők ará-

nya csupán 8%. Lényeges változás itt nem következett be.  

 



 47 

A gazdasági szervezetek 20%-ánál a termőterület nagysága meghaladja a 300 hektárt. 

Az egyéni gazdaságok 70%-a 1 hektárnál kisebb termőterületen gazdálkodik. Az 50 hektárnál 

nagyobb területet használók aránya alig haladja meg az 1%-ot.  

 

2.6.3 Humánerőforrás a mezőgazdaságban 

 

Az eurorégió településein a 2000. évi adatok alapján körülbelül 49 ezer ember folytatott 

közvetlenül, illetve közvetve mezőgazdasági tevékenységet. Ez a szám a megközelítőleg 216 

ezer fős összlakossághoz képest magas arány (22,7%). Ha azonban csak a közvetlenül mező-

gazdaságból élőket nézzük, arányuk 7–8%-ra (2004-ban 5,5%), csökken.  

Megfigyelhető az egyéni gazdaságok gazdálkodóinak elöregedése: az idősek aránya 

több mint 50%.  

A mezőgazdasági végzettséget illetően nem történtek jelentős változások: az összes gaz-

dálkodó 2%-a felsőfokú, 6%-a középfokú végzettségű, a többiek ennél alacsonyabb iskolai 

végzettséggel rendelkeznek.  

 

2.6.4 Infrastrukturális ellátottság 

 

Az eurorégió egész területén zajló mezőgazdálkodásra alapvetően rossz technikai és 

műszaki állapot jellemző. Ez megmutatkozik az elavult gépparkon, a talaj- és növényvédelem 

alacsony intenzitásán és az állattenyésztésben használt elavult objektumok állapotán.  

 

A 2000. évi adatok alapján például az 1 000 hektár mezőgazdasági területre jutó traktor-

állomány átlagosan 31 darab, ebből 15 darab alacsony teljesítményű, míg csupán 3,2 darab 

magasabb teljesítményű gép. Az állattartó telepek épületeinek csak 25%-a, a technológiának 

31%-a nem igényelt felújítást.  

 

2.6.5 Feldolgozóipar a mezőgazdaságban 

 

 

Az eurorégió területén általános problémaként jelenik meg a mezőgazdasági feldolgozó-

ipar hiánya. A régió jelenleg legnagyobb üzeme a Szobi Szörp Rt. által működtetett szörp-, 

gyümölcslé-, üdítőgyár, amely 1999-ben 98%-os francia tulajdonba került. A körülbelül 200 

főt foglalkoztató üzem éves árbevétele 5 milliárd forint körül alakul, azonban a felhasznált 

alapanyag 70%-a versenyképesebb import, és nem a helyi termelőktől származik. Ezen a pon-
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ton érdemes felhívni a figyelmet a termelő és feldolgozó egységek közötti összhang hiányára 

(a magasabb, drágább minőséget termelő gazda nem tudja a feldolgozó által kínált 

„légyümölcs” áron értékesíteni termékét). 

Jelentős üzem ezen felül az oroszkai malom (Mlyn Pohronsky Ruskov), amely jelenleg 

150 alkalmazottjával és 500 millió koronás éves forgalmával az 50 legnagyobb szlovákiai 

élelmiszeripari vállalat közé tartozik. Ezen kívül jelentősebb cég a párkányi Dunajskrob ke-

ményítőgyár, amely 160 embert foglalkoztat. 

A 25–50 főt foglalkoztató cégek közé tartozik a lábatlani vágóhíd és húsüzem, a Piszke 

Öko Kft., valamint a Dunakanyar Szövetkezet takarmányfeldolgozó-keverő üzeme, melyek 

elsősorban mind helyi termelésű alapanyagokat dolgoznak fel.  

A régió korábban komolyabb gyártási potenciállal rendelkezett, azonban a 90-es évek 

elején a vállalatok nagy része tönkrement (párkányi kenyérgyár és borüzem, oroszkai cukor-

gyár és konzervgyár). A zselízi és köbölkúti borüzemek is elvesztették termelő jellegüket. 
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2.7 A környezeti elemek állapota, védelme 

 

2.7.1 Föld, földvédelem 

 

2.7.1.1 Talajszennyezés 

 

A talaj nem természetes összetevői zömmel a nem megfelelő emberi tevékenység által 

bejuttatott anyagokból állnak. Ezek az eurorégió területén elsősorban: 

o a mezőgazdaságból (mezőgazdasági szövetkezetek – műtrágyázás, állattartási 

hulladékok, növényvédő szerek), 

o az ipari tevékenységből (párkányi papírgyár, dorogi égetőmű és gyógyszerve-

gyészet, nyergesújfalui Zoltek vegyipari és Eternit-gyár, lábatlani papír- és 

cementgyár – vegyi anyagok, olajszennyezések), 

o a településekből (szennyvizek, hulladékok), 

o valamint a közlekedésből erednek. 

A kedvezőtlen hatások gátolják a talaj megújulását, csökkentik termőképességét és fo-

kozzák leromlását. 

 

2.7.1.2 Talaj- és földvédelem 

 

Általános tendencia az eurorégió területén is a termőtalaj felületének csökkenése az ipa-

rosítás, a települések és az infrastruktúra fejlődésének következtében. A talaj- és földvédelem 

célja a nem mezőgazdasági jellegű területeken a takarékos földhasználat, a települések ter-

jeszkedésének korlátozása, a jó minőségű földek megóvása és a gyengébb termőképességű 

talajok terméshozamainak javítása megfelelő, racionális beavatkozásokkal. 

Az eurorégió területén a termőfölddel és annak megőrzésével, valamint minőségének védel-

mével, javításával kapcsolatban felmerülő problémák, beavatkozásra váró területek az alábbiak: 

 a települési környezet, az ipari, ka-

tonai és mezőgazdasági tevékeny-

ségek okozta földfelszín-vesztések, 

illetve talajszennyezések; 

 „zöldmezős beruházások”, telepü-

lések (külterületek bevonása), inf-

rastrukturális elemek fejlesztése 

miatt a termőterület jelentős csök-

kenése; szén-, kő-, kavics-, homok- 

és agyagbányászat révén létrejött 

tájsebek; 

 szennyvizek és iszapok elhelyezé-

se; 

 természet- és hidrogeológiai vé-

delmi területek földhasználata; 

 illegális hulladéklerakók (bánya-

gödrök, tájsebek hulladékkal való 

feltöltése); 
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 ipari hulladéklerakókban egyéb ipa-

ri és lakossági hulladék rekultiváci-

ós célú ártalmatlanná tételével is 

foglalkoznak; 

 művelési ágak helyenkénti nem 

megfelelő megválasztása; 

 talajok minőségének romlása jelen-

tős területeken (talajdegradációs fo-

lyamatok: erózió és defláció, sava-

nyodás, szikesedés, tömörödés, 

szervesanyag-tartalom csökkenés); 

 megfelelő műtrágyázás, és a talaj 

megújulását, termőképességének 

megőrzését elősegítő tevékenysé-

gek korlátolt alkalmazása; 

 csökkenő meliorációs tevékenység, 

azok műtárgyainak kedvezőtlen 

műszaki állapota, kezelési nehézsé-

geik. 

 

2.7.2 Víz, vízvédelem 

 

2.7.2.1 Felszíni vizek 

 

Az eurorégió legjelentősebb vízfolyása a Duna, mely egyben a régió felszíni vizeinek is 

egyedüli befogadója. A Duna mentén hosszú sziget- és ágrendszer húzódik végig. A mellék-

ágak nagy része feliszapolódott, vízellátásuk csak közepes és nagyvizek esetén biztosított, így 

vizüket eutróf viszonyok jellemzik. 

A terület másik két jelentős folyója a Garam és az Ipoly. E három folyó vízgyűjtő terüle-

tén kívül még a Vág vízgyűjtő területe is benyúlik az eurorégió szlovákiai oldalának nyugati 

részére. Egyéb folyók, patakok és szabályozott vízfolyások: 

 a Duna bal partján: Perec-patak, Egeres, Első-sár, Második-sár, Harmadik-sár, Negye-

dik-sár, Párizsi-csatorna, Kétyi-víz, Dunamocs-Muzsla vízelvezető csatorna, Bőszobi-

patak, Mosoni-patak, Morgó-patak, 

 a jobb parton: Bikol-patak, Bajóti-patak, Únyi-patak, Kenyérmezei-patak és Szentlé-

lek-patak, Csenke-patak, Bitóc-patak, Pilismaróti-patak (Malom-patak), Köves-patak, 

Malom-patak, Lepence-patak, Apát-kúti-patak, Csádri-patak, Ásvány-patak, Ugró-

patak, Nyulasi-patak, Szénégető-patak, Sziklás-patak. 

Főként a jobb part domborzati adottságai tették lehetővé völgyzárógátas tavak létesíté-

sét. A 0,5 ha-nál nagyobb állóvizek, tározók hasznosítása esetében a meglévő vízvédelmi-, 

vízgazdálkodási szempontokat – a tulajdonviszonyok átalakulása következtében – háttérbe 

szorította a horgászati és rekreációs igénybevétel, melynek környezeti, és ezen belül vízminő-

séget is érintő negatív következményei vannak. 

A felszíni vizek mennyiségi szempontból jelenleg kielégítik az ipari, mezőgazdasági és 

lakossági szükségletet, aminek legfőbb oka, hogy a térség jelentős ipari és kommunális víz-

igényéhez képest csekély vízhozamú kisvízfolyás-készletének időbeli átcsoportosítására 
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nagyszámú tározót létesítettek. A vízfelhasználás egyenetlensége miatt azonban időnként víz-

hiány léphet fel. A Duna vízminőségét a part menti szennyvízbevezetések és mellékvizeinek 

terhelései alakítják. Összességében a vízminőségre szinte valamennyi komponens tekinteté-

ben javuló tendencia jellemző, az ivó- és egyéb vízigény kielégítése megoldható. 

Az eurorégió szlovákiai vízfolyásaira a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség adatai 

alapján összességében jellemző, hogy a forrás közelében viszonylag kevésbé szennyezettek 

(II. szennyezettségi osztály), folyásirányban haladva folyamatosan nő a szennyezettségük (III. 

szennyezettségi osztály a terület túlnyomó részén). A legszennyezettebb folyószakasz (IV-V. 

szennyezettségi osztály) a Duna ebed-párkányi szakasza a párkányi papírgyár és a tisztítatlan 

lakossági szennyvízbevezetés következtében. 

A jobb part patakjaira összességében jellemző, hogy nagy mennyiségű szerves és szer-

vetlen anyagot (oxigénháztartás és egyéb jellemzők; IV-V. osztály), valamint nitrogént és 

foszfort (tápanyagháztartás; V. osztály) tartalmaznak, de mikrobiológiai szempontból is 

szennyezettek (V. osztály). A legszennyezettebb mellékvízfolyás a Kenyérmezei-patak, mely-

nek összes mutatócsoport szerinti besorolása általában V. osztályú. 

Összességében az eurorégió területén a felszíni folyó- és állóvizek szennyezettek, ezért 

azok minőségének hathatós javítása, valamint mennyiségének különböző beavatkozásokkal 

való védelme az egyik legfontosabb program kell, hogy legyen a térségben. 

 

2.7.2.2 Felszín alatti vizek 

 

A felszín alatti vizek közül legfontosabbak a karszt-, a talaj-, a termál-, a parti szűrésű és 

a rétegvizek. Felszíni szennyeződés iránti érzékenység szempontjából az ivóvíz-minőségű 

felszín alatti vízkészletek a következőképp csoportosíthatók: 

 fokozottan sérülékenyek a Duna menti pleisztocén teraszokban tárolt parti szűrésű 

vízkészletek és a mezozoós képződmények karsztvíz-készlete, 

 kevésbé sérülékenynek mondhatók a felső pannon homokrétegekben tárolt rétegvizek. 

 

A terület karsztvízkincsének nagy részét többnyire száz-kétszáz méter vastag vízzáró 

jellegű kőzetek fedik. Kitermelésével kapcsolatos kérdés, hogy milyen mértékben, milyen 

célból használják. Tisztasága, korlátozott mennyisége miatt fontos lenne, hogy csupán ivóvíz-

fogyasztásra történjen vízkivétel, főként addig, míg az egyéb vízforrások eseti szennyezettsé-

ge meg nem szűnik. 
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A kitermelhető talajvizek mennyisége korlátozott, és minőségük sem felel meg az ivóvíz 

iránti követelményeknek. 

Termálvizeket 1 km mélységből (alsó pannon), langyos vizeket ennél kisebb mélységből 

(felső pannon) is ki lehet termelni. Az itteni termálvizek bikarbonátos jellegűek, szabad szén-

dioxid és kén-hidrogén tartalom jellemzi azokat. 

A parti szűrésű víznek nagy jelentősége a Duna menti települések vízellátásában van. A 

cső- és csápos kutakkal nyert parti szűrésű vízbázisok nagy vízáteresztő-képességű (15–125 

m/nap), a Dunával hidraulikai kapcsolatban lévő homokos kavicsrétegekben feltárható talaj-

vízkészletek. A nyert víz minősége nitrit-, nitrát-, valamint ammónia-tartalom tekintetében is 

megfelelő, azonban nagyban függ a Duna vízjárásától. 

 

2.7.3 Ivóvízellátás 

 

A Duna bal partján a lakossági ivóvízellátó hálózatból a Nyitrai kerület lakosságának 

kb. 90%-a, az Érsekújvári járásénak kb. 80–90%-a, a Komáromi és a Lévai járásénak pedig 

kb. 70–80%-a van vezetékes ivóvízzel ellátva. A statisztikai adatfeldolgozás módszere miatt 

nem lehet viszonylagosan pontosan megállapítani – főként a vidéki települések esetében – a 

vízvezetékből ivóvízzel ellátott lakosok számát. 

A magyarországi települések ivóvízellátása zömében parti szűrésű és karszt- – kisebb 

részben rétegvíz – vízkészleteken alapul, elosztása főleg regionális rendszerek révén történik, 

míg a helyi vízművek jelentősége elenyésző. A települések mindegyike, a lakosság kb. 98%-

a, a lakások kb. 94%-a – az európai átlagnak megfelelően – közműves vízzel ellátott, így to-

vábbi kommunális mennyiségi fejlesztések rövid- és középtávon nem szükségesek. 

 

2.7.4 Szennyvíztisztítás és elhelyezés 

 

A Dunántúli-középhegység karsztvíztározójának érzékenysége miatt, a Dunára telepített 

vízbázisok védelme érdekében az eurorégióban kiemelt jelentősége van a csatornázási prog-

ram végrehajtásának, a szennyvizek tisztításának és a keletkező szennyvíziszapok környezet-

kímélő hasznosításának. 

A kommunális szennyvíztisztítás szempontjából a legfontosabb cél, hogy a két ország 

2010-re teljesítse az EU kapcsolódó irányelvét: 2005-re a kétezernél nagyobb lélekszámú te-

lepüléseken teljes mértékben meg kell oldani a szennyvízelvezetést és tisztítást. 
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A Nyitrai kerületben a 2002-es adatok alapján a lakások mindössze 45,6%-a, az Érse-

kújvári és Lévai járásokénak 30–50%-a van rákötve a távolsági szennyvízelvezetésre, vala-

mint víztisztító állomásra, míg a Komáromi járásban ennél is rosszabb a helyzet (0–30%). Az 

adatokat a nagyvárosok megfelelő rákötöttsége pozitív irányban torzítja, míg a vidéki terüle-

teken az arány jóval kedvezőtlenebb. Ami az eurorégió szlovákiai területét illeti, a szomszé-

dos szlovákiai régiókkal összehasonlítva meglehetősen rossz a szennyvízkezelés, nagyon sok 

helyen megoldatlan a szennyvíz elvezetése. Az utóbbi években megtörtént a vízművek priva-

tizációja a falvakban, ami a további szennyvízkezelés-fejlesztés kezdeti lépése lehet. Párkány-

ra és környékére kidolgoztak egy hat résztervből álló elképzelést, melynek továbbfejlesztése, 

a többi rész terveinek elkészítése alapot ad egy átfogó infrastrukturális beruházás megkezdé-

séhez, külső források bevonásához. 

A magyarországi terület csatornázottsága és szennyvízkezelése már évekkel korábban megfe-

lelt az EU kapcsolódó elvárásainak. A közműolló záródása gyorsan halad, számítások szerint 

2010-re 20 %-osra csökkenthető az eurorégió magyarországi felén. 2010-ig a városoknál mini-

mum 90 %-os, a községeknél 80 %-os közműves csatornázottsági arány elérése a reális cél. 

A csatornázott városok és községek lazán beépített településrészei, valamint a külterületi 

lakott helyek esetében célszerű közműpótló szennyvízelhelyező rendszerek alkalmazása. 

A térség nagy része terület-, vidék- és idegenforgalom-fejlesztési szempontból prioritást 

élvez, így az ehhez szükséges infrastrukturális fejlesztés is elengedhetetlen. 

A szennyvíziszap-kezelés általános módszere a mechanikai sűrítés után a mezőgazdasá-

gi vagy szeméttelepi elhelyezés. A mezőgazdasági elhelyezés a szeméttelepivel szemben – 

amennyiben ellenőrzött módon zajlik és az iszap nem tartalmaz semmilyen káros szennyezőa-

nyagot, tehát összetétele nem akadályozza a mezőgazdasági felhasználást – környezetvédelmi 

szempontból kifejezetten pozitív, a fenntartható fejlődés alapelveivel és az EU-direktívákban 

megfogalmazottakkal összhangban levő megoldás. A szennyvíziszap-kezeléshez és elhelye-

zéshez a térségi központban (Esztergom) regionális szennyvíziszap-gyűjtő és -kezelő rendszer 

fejlesztése szükséges. 

A rendszerváltozás óta csökkenő mennyiségben keletkező összes ipari szennyvíz-

kibocsátás döntő része néhány nagyüzemből származik. Mennyiségi és terhelési szempontból 

legnagyobb szennyvíz-kibocsátó a lábatlani papírgyár, a nyergesújfalui műszál üzem (Zoltek 

Rt.), a Richter Gedeon Rt. dorogi üzeme, a párkányi Kappa papírgyár, valamint a párkányi 

vízművek (Vodárne a kanalizácie). Az ipari és mezőgazdasági szennyvizek több mint felét, a 

szervesanyag- és a szervetlen nitrogénformák terhelésének pedig 90 %-át a Duna fogadja be. 
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2.7.5 Vízvédelem 

 

Az eurorégió fejlesztésével kapcsolatban figyelembe veendő felszíni vízminőségi prob-

lémák a következők: 

 a Duna esetében a szerves mikroszennyezők és a mikrobiológiai paraméterek szem-

pontjából a vízminőség legalább III. osztályú legyen; 

 az állóvizeknek II. vízminőségi osztályúaknak kellene lenniük; 

 a felszíni vizek só- és toxikusanyag-koncentrációjának növekedését meg kell állítani, 

ill. csökkenteni szükséges; 

 az élővizekbe jutó szervesanyag-terhelés a jelenlegi 20 %-a alá kell, hogy csökkenjen, 

a kibocsátott szennyvizek mennyiségének feltehető növekedése mellett is; 

 szükséges a felhalmozódott szennyezések (nem megfelelő módon létesített hulladékle-

rakók, hígtrágyával szennyezett területek stb.) felszámolása a felszín alatti vizek vé-

delme érdekében; 

 mindig figyelmet kell fordítani a sérülékeny – üzemelő és távlati – ivóvízbázisok vé-

dőterületeire; 

 olyan szennyvíztisztítási és -elvezetési technológiákat kell alkalmazni, hogy a keletke-

ző szennyvíziszap komposztálható, a komposzt a mezőgazdaságban elhelyezhető, fel-

használható legyen. 

 

2.7.6 Levegő, levegővédelem 

 

A terület légszennyezésében a nagy emissziójú pontszerű kibocsátók, valamint a diffúz for-

rások hatása egyaránt meghatározó. Jelentős a Duna menti ipari tengely üzemeinek terhelése, va-

lamint főként a közlekedési eredetű (10-, 11-es főút) pontszerű terhelőforrások szennyezése. 

 

2.7.6.1 Emissziós helyzetkép 

 

Az ipari eredetű levegőszennyezés döntően a Duna menti ipari sávra koncentrálódik. A 

légköri viszonyok miatt a nyugati-északnyugati irányból érkező – nem számszerűsíthető – 

levegőszennyezés szintén több területet érint károsan. 
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A NOx-kibocsátás tekintetében az erőműveké és az iparé a meghatározó szerep – csak-

nem kétszerese a közlekedésinek –, pedig országos szinten a NOx-emisszió fele a közlekedés-

ből származik (kb. 1/3-a ipari eredetű). 

A szilárd anyagok és a szén-monoxid kibocsátása csökkenő tendenciát mutat. A CO-

kibocsátás csökkenésének legfőbb oka az üzemi és lakossági energiahordozó-váltás (gázprog-

ram) és a közlekedési intézkedések (pl. elkerülő utak, pályafelújítás, járműpark-korszerűsítés 

stb.). Mivel a szénmonoxid-emisszió fő okozója a közlekedés, ezért a kibocsátás mérséklése 

elsősorban a járműpark további korszerűsítésének, a tömegközlekedés fejlesztésének, vala-

mint a szemléletváltáson alapuló megoldások (elővárosi vasútvonal, P+R rendszer, kerékpá-

ros-közlekedés, forgalommentes övezetek) alkalmazásának függvénye. 

Az eurorégió szlovákiai oldalán a legjelentősebb stacionárius levegőszennyezők a pár-

kányi Kappa papírgyártó vállalat, a zselízi gépgyár és az ipolysági Transpetrol-telep. A tér-

ségre véve általában jellemző, hogy a légszennyezettség mértéke nem lépi túl a megszabott 

határértékeket egyik paraméter esetében sem. Párkányban 1994 óta működik egy emissziós 

mérőállomás, mely a következő paramétereket méri: por, SO2, NOx, CO, CO2. A mért értékek 

a település honlapján olvashatók. 

 

A települések levegőminőségét alakító legfőbb levegőszennyezők diffúz forrásokból 

erednek. A közlekedésben levegőszennyezéssel leginkább a közúti közlekedés okolható. A 

Mária Valéria híd újjáépítése, valamint a közúti és vasúti teherforgalom-kapcsolat kialakítá-

sához tervezett második Duna-híd megépítése, az ezzel párhuzamos közúti fejlesztésekkel 

együtt, jelentős terhelés-növekedést fog okozni. 

Az eurorégió szlovákiai része országos összehasonlításban túlnyomórészt a minimálisan 

szennyezett kategóriába tartozik (1-es kategória az 5-ös skálából). 

A térség jobb parti, magyarországi területén futó vasúthálózat elemei erősen leromlot-

tak, környezetszennyezésük legfőképp zaj és rezgés szempontjából okoz gondot. 

 

2.7.6.2 Immissziós helyzetkép 

 

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat immissziós mérőpontjai által vizsgált te-

lepüléseken a levegőhigiénia az SO2 és NOx tekintetében többnyire megfelelő. Az utóbbi 

években az SO2 mindenhol csökkent, az NOx mindenhol kis mértékben nőtt vagy stagnált, 

míg a porterhelés csökkent. A levegő szennyezettsége a városokban elsősorban a fűtési sze-
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zonban (hagyományos fűtési módok alkalmazása – szálló por), valamint a nyári közlekedési 

túlterhelés idején (NOx, ózon) egyes esetekben határérték körüli. 

Az eurorégió területén működik egy regionális immissziós mérőrendszer (SO2, H2S, 

BTEX, NO/NOX, CO, PM10, O3, valamint meteorológiai adatok), amely a következő állomá-

sokból épül fel: Dorog, Párkány, Esztergom. Dorogon és Párkányban az adatok közterületi 

digitális kijelzőn is megjelennek. A három állomás 2005. április 1-jétől áll összeköttetésben.
11

 

 

2.7.7 A természet állapota 

 

2.7.7.1 Élővilág 

 

A növényföldrajzi beosztás alapján a holarktikus flórabirodalom része a közép-európai 

flóraterület, melynek délkeleti részében helyezkedik el a pannóniai flóratartomány. Az 

eurorégió területe a pannóniai flóratartományba tartozik, azon belül három flóravidék (Alföld, 

Dunántúli- és Északi-középhegység) határán található. 

Az Alföld flóravidéke messze átnyúlik az országhatáron keresztül északi irányban is, és 

teljes egészében az erdőssztyepp-zónába tartozik. Bár napjainkra már mezőgazdasági táj, ki-

sebb foltokban még találkozhatunk a természetes növénytakaró maradványaival. A folyómed-

rek és környékük természetes vegetációja főként a lágy, nyáras-füzes ártéri erdők, valamint a 

kemény ártéri erdők. A kissé magasabban fekvő, szárazabb területeken emberi beavatkozás 

nélkül a meleg- és szárazságkedvelő tölgyesek, sziklasztyeppi növényzet és tölgyes-cseres 

erdők dominálnak. A nagy folyók mentén hatalmas ligeterdők, a folyók közti területeken ho-

mokbuckás hátak váltakoznak löszpusztákkal és szikes pusztákkal. A Kisalföld flórajárásá-

ban, Esztergom környékén síklápok találhatók. A Duna bal partján az ember tevékenysége 

következtében jelenleg a szlovákiai átlaghoz képest nagyon csekély a fás-bokros területek 

részaránya, mivel a terület – kedvező természeti adottságai révén – nagymértékben mezőgaz-

dasági hasznosítású. A jelenleg domináns fafajták a fekete nyár és nemesített változatai, va-

lamint a nem őshonos akác. A vegetáció viszonylag kevéssé veszélyeztetett az ipari levegő-

szennyeződéstől, ez alól csak Párkány és környéke kivétel, ahol már észlelhetők figyelmeztető 

előjelek (hiányoznak a fákon élő zuzmók, előfordulnak nekrózisos megbetegedések). 

A Dunántúli-középhegységhez tartozik a Pilis-Budai-hegység flórajárása, mely az 

eurorégió területéből magába foglalja a Pilis mészkővonulatát és a Gerecsét. A dolomit szá-

                                                 
11

 A lábatlani cementgyár 2004-ben monitoring-rendszert állított üzembe a szennyezőanyag-kibocsátás figye-

lemmel kísérése érdekében. 



 57 

raz, mállékony, nehezen beerdősödő szirtjei kedveztek a reliktumfajok fennmaradásának és 

bennszülött növényfajok kialakulásának is. Zonális erdőtársulásai a cseres-tölgyes és a gyer-

tyános-tölgyes. 

 

Az Északi-középhegység flóravidékéből két flórajárás fedi le a területet: a Dunazug-

hegyvidék teljes átmenet a két flóravidék (Dunántúli- és Északi-középhegység) között, és 

bármelyikhez besorolható. A Visegrádi-hegység erdei vegetációja a Börzsönyhöz hasonló, 

ugyanakkor a sziklás déli lejtőkön már sok szubmediterrán elem jelenik meg. 

 

A Börzsöny viszonylag magasra emelkedő andezithegység, növényzetében még érződ-

nek a kárpáti hatások. A legmagasabb tetőket montán bükkösök borítják, az északi lejtőkön 

nagy kiterjedésű mészkerülő bükkösök élnek, az alacsonyabb fekvésű hegyhátakon a 

tölgyeselegyes bükkösök és cseres-tölgyesek nagy kiterjedésű állományait találjuk. 

 

Az Euro-turáni faunavidék Közép-dunai faunakerületének Ősmátra (Matricum) és Al-

föld (Pannonicum) körzetei találkoznak a területen, a Kisalföld (Arrabonicum) és a Dunántú-

li-középhegység (Pilisicum) faunajárásaiban. Az állatvilág a hegyvidékeken a 

legfajgazdagabb, a síkvidéki területek apróvadakban, míg a domb- és hegyvidéki erdős terüle-

tek inkább nagyvadakban bővelkednek. Az emlős fajok sokrétűségén túl gazdag a terület ma-

dárvilága is. Köszönhető ez a viszonylag sok folyó- és állóvíznek, holtágnak, melyek jelentős 

vízimadár-pihenő- és telelőhelyek. Több védett állatfaj mellett számottevő értéket képvisel a 

barlangok jelentős denevérállománya, valamint a természetes és mesterséges vizek – a sok 

tározó, halastó – élővilága is. 

 

2.7.7.2 Természeti értékek 

 

A szlovákiai területen nem találhatók nagy kiterjedésű védett területek (nemzeti park, 

tájvédelmi körzet). Pontszerűen kis kiterjedésű természetvédelmi területek (rezervációk stb.) 

helyezkednek el itt. A természetvédelmi hatóság elemzései szerint a Burda-dombság (Ko-

vácspataki-dombok) tervezett, a magyar hatóságokkal közösen kezelendő tájvédelmi körzet. 

A magyarországi védett természeti területek többsége a hegyvidékek erdőségeihez (Ge-

recse, Pilis, Börzsöny) vagy az élővizekhez (Duna, Ipoly) kötődik. A védett és védendő terü-

letek aránya az országos átlaghoz képest nagyon kedvező, ennek fenntartása, lehetőség szerin-

ti növelése, kezelése és javítása folyamatos feladatot jelent. 
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A térség ökológiai terhelhetőségét önálló tanulmány vizsgálta, melyben különböző mér-

tékben terhelhető zónákat jelöltek ki: 

 Természetközeli zónákat, ahol elsődleges a természetközeli állapotok fenntartása, vé-

delme. Minden tevékenység (a turizmus is) e védelmi feladatnak alárendelt. 

 A környezetkímélő turizmus zónáit, ahol a természetközeli állapotok fenntartásáról, 

védelméről és a turizmus fogadási feltételeinek megteremtéséről egyaránt gondoskod-

ni kell. 

 Turisztikai zónákat, ahol a turizmus ellátásának a lehető legmagasabb színvonaláról és 

a turisztikai vonzerők eredeti állapotának megtartásáról kell gondoskodni. 

 Lakózónákat, ahol a lakónépesség teljes körű alapellátásáról kell gondoskodni. 

 Semleges zónákat, ahol sem természeti érték, sem turisztikai adottság nincs. 

 

A védett természeti területek erdeinek kiterjedése, ökológiai értéke valamelyest csök-

kent az elmúlt évtizedek gazdálkodása következtében. Az erdők talajmegkötésük, eróziót gát-

ló hatásuk révén kulcsfontosságúak a vízfolyások mederfenntartása szempontjából (feliszapo-

lódás lassítása), vízvisszatartó képességük miatt pedig a víz lefolyását lassítják, a levonuló 

árhullámok magasságát csökkentik. Szerepük a gazdaságban, a levegő tisztításában, a jelleg-

zetes természetes élővilág megtartásában, valamint a zöldturizmus, a sportélet egyes ágaiban 

is meghatározó. 

Értékesek a terület vizes élőhelyei is, melyek főként az Ipoly, a Duna és mellékvízfolyá-

saik – melyek a legveszélyeztetettebbek – mentén találhatóak. Ezek mellett számos olyan víz-

tér, vizenyős terület, természetes álló- és folyóvízi összefüggő vízrendszer található még itt, 

melyek sok elemét megőrizték a régi vízi világnak. Ezek számbavétele és megóvása, valamint 

a vizes élőhelyek fenntartása és növelése érdekében a vízminőség javítása fontos feladat. 

Természetvédelmi szempontból kiemelt jelentősége van a füves területeknek is, hiszen 

ezekhez kötődik a veszélyeztetett fajok mintegy harmada. A füves területek állapota az elmúlt 

évtizedek mezőgazdasági gyakorlatának köszönhetően jelentősen leromlott. Ezek a – mező-

gazdaság szempontjából gyenge adottságú – területek természetvédelmi szempontból jelentős 

élőhelyek. A hagyományos, extenzív gazdálkodási módok (pl. biogazdálkodás) megtartása és 

további elterjesztése, a természetvédelmi kezelések elvégzése fontos feladat ezeken a terüle-

teken. Ez azonban feltételezi az itt gazdálkodók támogatását is annak érdekében, hogy a ter-

mészeti érdekek miatt megvalósuló korlátozás megtérüljön. Az Európai Unió Érzékeny Ter-

mészeti Területeinek rendszerébe kapcsolva e területeket, az itt lévő természeti értékek fenn-
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maradása biztosítható. Ez az ökológiai hálózat egyben összekötő kapocsként is funkcionál a 

vizes élőhelyek, az erdőterületek és a természetvédelmi területek között, és biztosítja a külön-

böző populációk életfeltételeit, mozgását. 

 

2.7.7.3 A táj és védelme 

 

A területhasználat változásának közvetett hatásai a globális környezetváltozás következ-

tében felgyorsultak. A természetes szukcesszió és főként az antropogén hatások együttes 

eredményeként a táj állapotában nemkívánatos módosulási folyamatok mentek végbe, me-

lyeknek jól látható eredménye a karakterisztikus elemek eltűnése, a táj rontottá, sematikussá 

válása. Az eurorégió területén két alapvető tájtípus különíthető el: a Duna menti urbánus táj, 

és a hegyvidéki, valamint a síkvidéki mezőgazdasági művelés alatt álló rurális táj. 

A tájat veszélyeztető legfontosabb folyamatok a következők: 

 át nem gondolt területhasználat, a tájba illesztés szempontjainak figyelmen kívül ha-

gyása; 

 a beépített – elsősorban zöldmezős – területek terjeszkedése; 

 a tájgondozás hiánya; 

 a nagyüzemi mező- és erdőgazdaság uniformizáló hatása, tájat gazdagító, változatos 

élőhelyeket biztosító tájelemek (fasorok, sövények, erdősávok) megszüntetése; 

 a termelési és kommunális hulladékok szervezetlen és illegális lerakása; 

 a kárpótlás nyomán jelentkező nagymértékű területaprózódás; 

 a barnamezős területek felszámolása, rekonstrukciója. 

Az eurorégió természetközeli és történelmileg kialakult, hagyományos használatú 

kultúrtájai összefüggő rendszert alkotnak, melyben a tájjelleg és tájhasználat harmóniáját és 

kiegyensúlyozottságát csak az átfogó, nagyléptékű tájvédelmi szemlélet biztosíthatja. 

 

2.7.8 Önállóan kezelt hatótényezők 

 

2.7.8.1 Hulladék 

 

Az eurorégió felszínérzékenysége, hidrogeológiai-hidrológiai adottságai, sűrű település-

hálózata nem teszi lehetővé és nem indokolja településenkénti lerakók kialakítását. Így a szi-

lárd települési hulladékok elhelyezésében már a nyolcvanas évek közepétől megindult egy 
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kedvező folyamat, mely az egyedi lerakókkal szemben fokozatosan előtérbe helyezte a regio-

nális lerakók kialakítását. Az eurorégió számos területén, különösen a nagyobb települések 

körzetében gondot jelent az illegális hulladéklerakások nagy száma. Ezen ellenőrizetlen, pont-

szerű szennyezőforrások rontják a településképet, potenciális veszélyt jelentenek a felszíni 

vizekre és az élővilágra. Fontos feladat ezek feltérképezése és felszámolása. 

 

Az eurorégió településein keletkező kommunális és veszélyes hulladékok gyűjtése, el-

szállítása, elhelyezése vagy ártalmatlanná tétele többnyire megoldott. A regionális telepek 

üzemeltetését megfelelő szakismerettel rendelkező szervezetek végzik, azonban az egyedi 

lerakók (vállalkozók) esetében ez nem mindig megoldott, főleg működtetési, szakmai és 

anyagi okok miatt. Korszerűsíteni szükséges az eszközparkot a gazdaságosan kihasználható, 

korszerű gyűjtő-tömörítő járművek számának növelésével és differenciált edényzet alkalma-

zásával. A hulladékgazdálkodás terén szükséges egy átfogó, a korszerű hulladékgazdálkodás 

célkitűzéseit alapul vevő eurorégiós szintű hulladékgazdálkodási koncepció elkészítése, figye-

lembe véve a jelenleg már működő szerveződéseket. 

 

2.7.8.2 Települési hulladékok 

 

Az elmúlt évek folyamán növekszik a települési szilárd hulladék mennyisége a térség-

ben, melynek szervezett gyűjtése minden településen megoldott, ártalmatlanítása szinte min-

denütt kizárólagosan lerakással történik. E növekvő tendencia mérséklésének alapja a hulla-

dékcsökkentés és -megelőzés, hulladékszegény technológiák alkalmazása, és mindenekelőtt 

az ezt szolgáló szemléletformálás. 

Az eurorégió hulladéklerakóinak kapacitása elégséges. Fontos feladat azonban a meglé-

vő lerakók üzemeltetési színvonalának emelése, az egyedi lerakók felszámolása, rekultiválása, 

átrakó állomások létesítése a nagyobb távolságok miatt, valamint hulladékudvarok kialakítása 

a szelektív gyűjtés hulladékainak fogadására és előkezelésére. Mindezen túl szükséges a hul-

ladékhasznosítás fellendítése, és a veszélyes hulladékok további kiszűrése a kommunális hul-

ladékból. A hulladékgazdálkodási folyamat ellenőrzése miatt fontos a gyűjtés, a szállítás, a 

lerakás, az üzemeltetés és a kezelés optimalizálása. Figyelmet kell fordítani az eszközpark 

folyamatos korszerűsítésére, a betelt lerakók rekultivációjára, a biogáz kinyerésére és haszno-

sítására, a szolgáltatáshoz kapcsolódó díjrendszer korszerűsítésére és a szelektív hulladékgaz-

dálkodásra való nevelésre, szemléletformálásra. 
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A hulladékgazdálkodás fejlesztése során az egész hulladékhasznosítási lánc fejlesztése a 

cél, melynek elemei az alábbiak: 

 osztályozott begyűjtés;  

 a szerves hulladék komposztálása; 

 az értékesíthető és hasznosítható anyagok visszaforgatása a gazdaságba; 

 az éghető hulladékok termikus hasznosítása; 

 a nem hasznosítható szemét elhelyezése és üzemeltetése. 

 

Az eurorégió kommunálishulladék-szállítók, -kezelők alapvetően heterogén megoszlásá-

ra (a bizottság által feltérképezett 60 településen összesen 17 szolgáltató tevékenykedik) jel-

lemző, hogy a terület nagy részén külföldi multinacionális vállalatok működnek. Mellettük 

jellemzőek a helyi, részben önkormányzati tulajdonú vállalkozások, településüzemeltetési 

társaságok (elsősorban a szlovákiai oldalon), melyek egy vagy néhány településen dolgoznak. 

 

2.7.8.3 Termelési és veszélyes hulladékok 

 

A termelési hulladékok mennyisége évről évre viszonylag tág határok között ingadozik. 

Az ipar és a mezőgazdaság átalakulása, a szerkezetváltás, a megszűnések és új vállalkozások 

alakulása miatt a termelési hulladék mennyiségi csökkenése és összetételének jelentős válto-

zása a jellemző a 10–15 évvel ezelőtti adatokhoz képest. A termelési hulladékok domináns 

fajtái az eurorégióban: állati és növényi eredetű hulladékok, ipari szennyvizek és iszapok, 

műanyag- és fémhulladékok.  

A veszélyes hulladékok külön kategóriát képeznek, mivel kommunális és termelési hul-

ladékok is lehetnek. Az égetési maradékokon túl dominánsak a szennyvíziszapok, az olajjal 

szennyezett anyagok, a fáradt olajok és olajszármazékok, a vegyszeres göngyölegek, a festék- 

és oldószermaradékok, az állati és növényi eredetű veszélyes hulladékok és az akkumuláto-

rok. 

Az Ipoly Unió 2002-ben végzett felmérése egy jelentős hulladékgazdálkodási, környe-

zetvédelmi problémára hívta fel a figyelmet: a mezőgazdaságban használatos vegyszerek nem 

megfelelő tárolására, illetve a lejárt szavatosságú, gazdátlan növényvédő szert őrző raktárak 

meglétére több szlovákiai településen. A gondatlanul tárolt, a környezetre és emberre veszé-

lyes, kisebb és nagyobb mennyiségű kemikáliák összetétele az esetek döntő többségében is-
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meretlen. A közeljövőben ezen lerakatok minél gyorsabb, az emberi egészséget és környezeti 

épséget nem veszélyeztető felszámolására van szükség. 

A termelési veszélyes és egyéb hulladékok kezelése, elhelyezése javarészt megoldott, 

háttéripara kialakult. A veszélyes hulladékok közül problémát főként az illegális lerakókban 

elhelyezett kommunális eredetű veszélyes hulladékok jelentenek. 

 

2.7.9 Zaj- és rezgésvédelem 

 

A települések sűrűn lakott részein áthaladó főútvonalak mindenütt domináns környezeti 

zajforrások (65–70 dBA), az áthaladó vasútvonalak mellett pedig éjjel-nappal 68–72 dBA 

egyenértékű zajszint mérhető. A közlekedési infrastruktúra fejlődésével annak hatásai is foko-

zottan jelentkeznek: a forgalomba álló járművek számának növekedése maga után vonja a 

forgalmi zajszint emelkedését is. A járműpark gyarapodását azonban nem követte a megfelelő 

úthálózat kiépítése, illetve a csendes pályákat eredményező technológiák elterjedése. 

A közlekedés zaj- és rezgésterhelésének vizsgálata Esztergomban folyamatos, de a ko-

rábbi évekhez képest nincs változás: az egészségügyi határértékeket továbbra is túllépi mind a 

nappali- (3–7 decibellel), mind az éjszakai terhelés (2–5 decibellel). 

Mindezeken túl az üzemi létesítmények és a vendéglátó-ipari, valamint szórakoztató 

egységek környezeti zajkibocsátása is jelentős lakossági panaszforrás. Megoldandó a zajterhe-

lés időbeli korlátozása vagy a létesítmények zajkibocsátását a szükséges mértékben korlátozó 

hangszigetelése. Dorog, valamint a Duna-parti iparterületek üzemeinek jelentős részében ta-

pasztalható határértéket meghaladó zajterhelés. 

Javasolható az Európai Unió szabályozásához és elvárásaihoz igazodó ún. zajtérképek 

(városokra, vasúti és közúti fővonalakra) készíttetése, és fontos feladat az aktív beavatkozás a 

káros hatások csökkentése érdekében, valamint a rendezési tervek és helyi szabályozások fi-

gyelembe vétele, azok betartatása. 

 

2.7.10 Energiagazdálkodás 

 

Az energiaszektor által okozott környezeti problémák lokális (légszennyezés), regionális 

(pl. savasodás) és globális (pl. üvegházgázok emissziójának növekedése) szinten egyaránt 

jelentkeznek. 

Az utóbbi másfél évtizedben a földgázprogram keretében az erőművek, a nagy felhasz-

nálók és a lakosság jelentős része átállt a földgázellátásra. A jövőben bővíteni kell a megújuló 
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energiahordozók alkalmazását – a nap- és szélenergia felhasználását, valamint a klasszikus 

mezőgazdasági termelésre kevésbé alkalmas területeken energiaültetvények létesítését –, az 

energiatakarékos berendezések és a különböző energiahatékonyságot növelő megoldások 

(szigetelés, építkezés) használóinak körét. 

 

2.7.11 Környezeti nevelés 

 

A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 

kialakítása, elősegítése, valamint a természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert 

tisztelő szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása. Az 1992-es riói 

világkonferencia óta minden környezetvédelmi fórum egyetért abban, és szinte minden do-

kumentum megemlíti, hogy a környezeti nevelésnek, azaz a tudatformálásnak alapvető szere-

pe van a környezeti gondok megoldásában. 

Az utóbbi években a térségben örvendetes módon gyarapodott a tanórán kívüli foglalko-

zások (önképzőkör, klubfoglalkozások, kirándulások) száma, bővültek a nevelés lehetőségei 

(tanösvények, erdei iskolák, táborok), és közös, határon átnyúló környezet- és természetvé-

delmi versenyek (Eurorégiós Környezet- és Természetvédelmi Verseny), foglalkozások, jeles 

napok megrendezésére is sor került. 
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2.8 Kultúra, oktatás 

 

 

2.8.1 A régió kulturális öröksége 

 

 

Az Ister-Granum Eurorégió kialakulása a Mária Valéria híd újjáépítésének volt köszön-

hető, a határ két oldalán élők között azonban jóval régebbre visszanyúló kulturális kapcsola-

tokról tudunk. Esztergom, mint egykori királyi székhely, majd érseki székváros egyben a Ma-

gyar Királyság északi, felvidéki területei irányában is kapuként szolgált (szabad királyi város 

volt, árumegállító joggal). Az évszázadok során gazdag kultúrtáj alakult ki körülötte. Hasonló 

fejlődés figyelhető meg az egy ideig szintén kormányzati központként működött Visegrád 

esetében is. E két város kulturális-gazdasági szervező szerepe még a török korban is megma-

radt. A királyság fénykorát régió szerte számos épület őrzi (várak, kastélyok, templomok). 

Kiemelkedő emléknek számítanak az esztergomi és a visegrádi királyi vár, a visegrádi királyi 

palota, valamint a térség Árpád-kori eredetű egyházi épületei. Ilyen pl. a dömösi prépostság 

altemploma, a bényi premontrei prépostsági templom és a XII. századi rotunda, a nagybör-

zsönyi Szent István templom, az ipolykiskeszi és a karvai román stílusú templomapszis, a 

klastrompusztai és a pilisszentléleki pálos kolostorromok stb. 

Az esztergomi érsekek szintén számos intézmény alapjainak lerakásával járultak hozzá a 

gazdag kulturális örökség mai arculatához. Így pl. négy érsek idején épült az ország legna-

gyobb temploma, az esztergomi bazilika, amely körül felépült a két kanonoki ház, valamint az 

Ószeminárium épülete is. Utóbbi 2006-tól konferencia-helyszínként és felsőoktatási központ-

ként, valamint múzeumként fog működni. Scitovszky János alapította a tanítóképzőt, Simor 

Jánosnak köszönheti létét az ősnyomtatványokkal, Corvinával és más híres könyvritkaságok-

kal büszkélkedő, közel 300.000 kötetes Érseki Könyvtár (Bibliotheca), a Keresztény Múzeum 

és a Bazilikában található Főszékesegyházi Kincstár. A régió barokk stílusú templomainak 

többségét szintén a XVIII–XIX. századi érsekek építtették. (A műemlékek listáját a Melléklet 

tartalmazza.) 

A török hódoltság utáni időkben svábok, szlovákok, szerbek, bolgárok népesítették be a térsé-

get, ami a régió máig meglévő kulturális sokszínűségét adja. Jellemző, hogy a régió 100 települése 

közül összesen 63-ban (a települések közel 2/3-ában!) él jelentős lélekszámú nemzetiség. A 

legsokszínűbb Csobánka és Márianosztra, ahol 7-7 nemzetiség él együtt a mai napig. 

 



 65 

8. táblázat: 

 

A legalább 10 %-ban nemzetiségek által lakott települések listája 

A település hivatalos 

neve/ nemzetiségi elne-

vezése 

A nemzeti-

ség aránya 

A nemzetiség 

megnevezése 

A település hivatalos 

neve/ nemzetiségi elne-

vezése 

A nemzeti-

ség aránya 

A nemzetiség 

megnevezése 

Bajtava/Bajta 91,3 % magyar Malé Ludince/Kisölved 82,8 % magyar 

Bátorové 

Kosihy/Bátorkeszi 

83,4 % magyar Máriahalom/Kirwa 18,9 % német 

Belá/Béla 76,5 % magyar Moča/Dunamocs 92 % magyar 

Bielovce/Ipolybél 91,4 % magyar Mužla/Muzsla 84,7 % magyar 

Bíňa/Bény 89,6 % magyar Nána/Nána 75 % magyar 

Bruty/Bart 90,7 % magyar Nová Vieska/Kisújfalu 88 % magyar 

Búč/Búcs 93,6 % magyar Nýrovce/Nyír 72,9 % magyar 

Čata/Csata 68,6 % magyar Obid/Ebed 88,1 % magyar 

Csolnok/Tscholnok 41 % német Pastovce/Ipolypásztó 73,6 % magyar 

Dág/Dacha 21% német Pavlová/Garampáld 94,8 % magyar 

Dubník/Csúz 64,4 % magyar Piliscsév/Čív 54,9 % szlovák 

Dunabogdány/Bogdan  24,2 % német Pilisszántó/Santov 34 % szlovák 

Farná/Farnad 76,8 % magyar Pilisszentkereszt/Mlinky 70 % szlovák 

Gbelce/Köbölkút 74,3 % magyar Pilisszentlászló/ 

Senváclav 

30 % szlovák 

Hronovce/Lekér 48 % magyar Pohronský 

Ruskov/Oroszka 

61,6 % magyar 

ChľabaHelemba 86,8 % magyar Rúbaň/Fűr 85,3 % magyar 

Ipeľský 

Sokolec/Ipolyszakállos 

86,3 % magyar Salka/Szalka 93,1 % magyar 

Kamenica nad 

Hronom/Garamkövesd 

78,2 % magyar Sárisáp/Šárišáp 23,6 % szlovák 

Kamenín/Kéménd 89,9 % magyar Sikenica/Peszektergenye 40,4 % magyar 

Kamenný 

Most/Kőhídgyarmat 

90 % magyar Sikenička/Kisgyarmat 92 % magyar 

Kesztölc/Kestúc 29,6 % szlovák Strekov/Kürt 88,8 % magyar 

Keť/Érsekkéty 93,2 % magyar Svodín/Szőgyén 77 % magyar 

Kravany nad 

Dunajom/Karva 

81 % magyar Šalov/Garamsalló 72,6 magyar 

Leányvár/Leinwar 17 % német Šarkan/Sárkányfalva 85,7 % magyar 

Leľá/Leléd 86,6 % magyar Štúrovo/Párkány 68,7 % magyar 

Lontov/Lontó 70,9 % magyar Veľké 

Ludince/Nagyölved 

82,6 % magyar 

Ľubá/Libád 86,9 % magyar Zalaba/Zalaba 85, 9 % magyar 

Malá nad 

Hronom/Kicsind 

93,8 % magyar Zebegény 19,3 % német 

Malé 

Kosihy/Ipolykiskeszi 

97,1 % magyar Želiezovce/Zselíz 51,2 % magyar 

Forrás: a 2001-es népszámlálások 

 

Ez a kulturális sokszínűség unikális sajátossága a régiónak, amely 2001-es létrehozása-

kor a szlovákiai oldalon csak magyar többségű településeket tartalmazott, miközben a ma-

gyarországi oldalon több szlovák többségű vagy jelentős szlovák ajkú lakossággal rendelkező 

község is csatlakozott az együttműködéshez. 

Az egyházi emlékhelyek közül máig sűrűn látogatott a péliföldszentkereszti búcsújáró-

hely, valamint Mindszenty József hercegprímás esztergomi síremléke. Hajdan híres kegy-
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helynek számított a márianosztrai templom, mely mellett szintén a pálosok építettek rendhá-

zat. Ma itt börtön működik, ami a búcsújáróhely népszerűségének gyengülését okozta. 

A régióban számos kastély és kúria idézi a régmúlt idők gazdagságát. Gondot jelent, 

hogy ezek közül sok teljesen leromlott állapotban van, néhol a tulajdonviszonyok is rendezet-

lenek, másutt szociális célokra használják anyagilag kedvezőtlen helyzetű szervezetek. Min-

dez gátolja ezen épületek kulturális célú hasznosítását. 

A Dunakanyar a XIX. század óta vonzotta a művészeket. Babits Mihály és Csoóri Sán-

dor esztergomi, Móricz Zsigmond és Gyulai Pál leányfalui, Pollack Mihály tahitótfalui nyara-

lója, Áprily Lajos szentgyörgypusztai, Kodolányi János kismarosi, Szőnyi István zebegényi 

háza jelzi, hogy a festői táj sok kiváló művész ihletője volt. Az eurorégió olyan jelességek 

szülő- és lakhelyeként szolgált, mint Csepreghy Ferenc drámaíró, Wertner Mór történész, 

Maróti Géza, Mányoki Ádám és Kernstok Károly festőművészek, Gorka Géza keramikus, 

Turczel Lajos irodalomtörténész, Martsa Alajos fotóművész, Csontos Vilmos író, Vertel Jó-

zsef bélyegtervező. Zselízen emlékszoba idézi fel Franz Schubert házi tanítoskodását. 

 

2.8.2 A kulturális élet intézményi bázisa 

 

 

A kulturális élet legfőbb intézményei a művelődési házak, azonban a mindkét országban 

jellemző folyamatok miatt ezek a rendszerváltás óta általában már nem tudják maradéktalanul 

ellátni kultúraközvetítő szerepüket. Az alulfinanszírozottság, a szakemberek hiánya, valamint 

a korábbi közösségek széthullása a régió kulturális életében is érezteti hatását. Ugyanakkor 

épp a fenti folyamatkora egyfajta válaszul, éppen az utóbbi években több olyan kezdeménye-

zés is útjára indult, melyek e téren pozitív változásokat idéztek elő. 

Külön is meg kell említeni a szlovákiai oldal gazdag intézményi hátterét. Szinte minden 

településen épült a 70-es 80-as években művelődési ház, melyek rendszeresen adnak otthont 

községi rendezvényeknek. Némely településen (pl. Nána, Ebed, Kicsind) a meglévő infrast-

ruktúrára alapozva színjátszó körök, diákszínpadok is létrejöttek. Az eurorégió színjátszó cso-

portjai a tavaszi hónapokban szoktak közös fesztiválon (Vár a színhely!) megmutatkozni 

egymás előtt. Ugyancsak ezek a létesítmények szolgálják ki a hagyományőrző csoportokat, a 

szüreti és egyéb évfordulós bálokat. 

A kisebb települések ugyanakkor nem tudják igazából kihasználni a kiváló intézményi 

hátteret a magas üzemeltetési költségek és az önkormányzatok forráshiánya miatt. 

Az egyes települések határán túlmutató jelentőségű kulturális tevékenységet folytat a 

Párkányi Általános Művelődési Központ, az Esztergomi Bajor Ágost Szabadidőközpont és 
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Kultúrmozgó, az esztergomi Szentgyörgymezői Olvasókör, az Esztergomi Nyári Fesztivál 

Kht., a Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai kara, a Visegrádi Művelődési Ház, a táti 

kultúrház és a kismarosi teleház. 

 

Az épített örökség egy része intézményi (elsősorban múzeumi) kezelésben áll. (Ezekről a 

mellékletekben található összesítés ad teljes képet.) Az eurorégiónak önálló kulturális köz-

pontja és múzeuma jelenleg még nincs. A tervek között szerepel egy önálló múzeum létreho-

zása az esztergomi Balassa Bálint Múzeum intézményére alapozva. 

 

Az egyes nemzetiségi településeken a hagyományokat elsősorban civil szervezetek őrzik. 

Dél-Szlovákiában ezt a feladatot évtizedekig a Csemadok alapszervezetei látták el. A 90-es 

évek közepe óta egyre több tánc- vagy énekcsoport önállósult. Az Érsekújvári járás területén 

működő hagyományőrző együttesek minden júniusban találkoznak Köbölkúton az ARDEA 

központ szabadtéri színpadán. Hasonló méretű folklórfesztivállá nőtte ki magát az 

ipolyszakállosi és az ipolyszalkai is. 

Az eurorégió területén külön is ki kell emelni az ún. „kurta szoknyás falvak” (Bart, 

Bény, Garampáld, Kéménd, Kicsind, Kisgyarmat, Kőhídgyarmat) néprajzi tájegységét, ahol 

számos népi együttes (legmagasabb színvonalon a kéméndi Gyöngyösbokréta és a Vasvirág 

együttes) őrzi a hagyományokat. 

 

Az elmúlt években számos településen alakítottak ki tájházakat, pl. Dunamocson, Fűrön, 

Garamsallón, Kisújfalun, Nánán vagy Szőgyénben. Az ipolyszalkai tájház egyben a kézműves 

mesterségek rejtelmeibe is bevezeti látogatóit, nyári táborozásra érkező diákjait. A tájház a 

nyári időszakban jelentős forgalmat bonyolít, és gyakran 50 embernek biztosít szezonális 

munkát. 

Egyre több hasonló kezdeményezés indult el az utóbbi években: kézműves tábort rendez 

Garamkövesd, Karva és Nána is. 

A magyarországi oldalon Tokodon a Faluközösségi Egyesület fenntartásában működik 

rendkívül népszerű faluház. A népi élet emlékeit itt is számos tájházban kiállították, pl. Ber-

necebarátiban, Nagybörzsönyben, Perőcsényben, Pilisszentléleken. A folklórhagyományokat 

a magyarországi oldalon is elsősorban civil szervezetek őrzik (pl. Bajóton, Mogyorósbányán, 

Pilisszentléleken, Szobon, Táton). 
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2.8.3 A régió kulturális rendezvényei 

 

 

Az eurorégió kulturális rendezvényeinek nagy része turisztikai vonzerővel is bír, így 

ezekről az idegenforgalom fejezetben írunk. Ugyanakkor számos kezdeményezés mutat túl a 

turisztikai jelentőségen, és gyakorol hatást a regionális identitástudat kialakulására is. 

Így például meg kell említeni a május 1-jén megrendezésre kerülő Eurorégió ünnepét, 

melyen a határ menti települések mérik össze egymással erejüket különböző ügyességi verse-

nyek keretében. 2001 óta kerül megrendezésre minden évben az Ister-Granum Népművészeti 

Fesztivál, amely évről évre több látogatót vonzó vásári sokadalommá nőtte ki magát. Itt a 

régió hagyományőrző együttesei és kézművesei mutatják be tudásuk legjavát. 

Ugyancsak a régió rendezvényének számít a híd ünnepe, melyet Párkányban a Valéria-

naphoz (április 28.), Esztergomban pedig a híd egykori avatásának dátumához (szept. 28.) 

kapcsolódóan rendeznek meg. 

Az elmúlt években egyre több rendezvény vette fel az ’Ister-Granum’ nevet (van már 

szavalóverseny, futballkupa, rajzverseny stb.). Hiányzik ugyanakkor a rendezvények regioná-

lis koordinációja (időpontok egyeztetése), valamint egy közös adatbázis, melynek segítségé-

vel a látogató tájékozódhatna az aktuális programokkal kapcsolatban. A régió eleddig nem 

jelent meg közös kiadványban programkínálatával. 

A régió számos országos hírű rendezvénnyel is büszkélkedhet. A legtöbb látogatót nya-

ranta a Visegrádi Palotajátékok vonzzák. Ilyenkor a kisváros utcáin több tízezer ember fordul 

meg látogatóként. A lovagi tornának immáron rendszeres résztvevői a visegrádi országok 

bajvívói. Ugyancsak nagy hírű rendezvényfolyam az Esztergomi Nyári Játékok rendezvény-

sorozata, amelyben helyet kap a magas kultúra (fesztiválszínpad rendezvényei), a gasztronó-

mia (egy-egy hétvégén, pl. a Regulus Borfesztivál vagy a mediterrán fesztivál keretében), a 

dzsessz (a Jazztergom koncertsorozatának köszönhetően) és a történelmi korok megidézése 

(Szent István Napok). A rendezvényeket önálló önkormányzati cég bonyolítja. 

Az Esztergomi Várszínház már másfél évtizede várja a közönséget minden nyáron. A ré-

gióban azóta számos újabb szabadtéri színpad épült. Ilyen a köbölkúti, a kisújfalui, a lábatlani 

vagy a szalkai, melyek az adott település kulturális életének meghatározó tényezőivé váltak. 

A Piliscsabai Egyházzenei Napok évről évre rangosabb műsorral várják a látogatókat. A 

régióhoz kötődik a Felvidéki Rockszínpad (Búcs), valamint a Fesztergom (Esztergom) nevű 

könnyűzenei és irodalmi fesztivál is. A népzene és világzene hívei a nagymarosi Misztrál 

fesztiválon adhatnak egymásnak randevút. 
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Esztergom számos képzőművészeti rendezvénynek is helyet ad (pl. a fotó- vagy a 

pasztellbiennálé), a Dunakanyar településeinek pedig az egész nyárra kiterjedő művészeti 

hetek rendezvénysorozata jelent kikapcsolódást. 

Összességében megállapítható, hogy a régió kulturális élete változatos, magas színvona-

lú és élénk. Ugyanakkor hiányzik a regionális integráció és marketing, amely a kisebb telepü-

léseken sorra kerülő rendezvények látogatottságát is növelhetné, és segítene elkerülni az idő-

pontegyezéseket. 

A régió számára további fejlődést hozhat, ha Esztergomot és Visegrádot felveszik a vi-

lágörökségi listára. 

A regionális identitástudat kialakításában és a határ két oldalán élők közötti kapcsolatok 

fejlesztésében a kulturális rendezvényeknek meghatározó szerepük van. Az egyes nemzetisé-

gek hagyományőrző tevékenysége egyben megmaradásukat, s ezáltal a régió sokszínűségét is 

jelenti. Ezért az eurorégió egyik legfontosabb feladata a kulturális élet háttér infrastruktúrájá-

nak és anyagi bázisának megteremtése. 

 

2.8.4 A régió oktatási intézményei 

 

 

Az eurorégió 100 településének többségében önálló alapfokú oktatási intézmény műkö-

dik. Kivételt ez alól a kis lélekszámú községek jelentenek. Főként a dél-szlovákiai térségben 

jellemző a körzetesítés. Ilyen körzetközponti szerepet játszik az Ipoly-völgyben Szalka, a Ga-

ram mentén Csata és Kéménd, a Párizsi-csatorna mentén pedig Köbölkút és Kürt. 

Párkány magyar nyelvű alapiskolája szinte az egész régióból vonzza a gyermekeket: 

Helembáról, Szalkáról és Szőgyénről is járnak be. Ennek ellenére a gyermeklétszám az utóbbi 

évek során közel 200-zal csökkent. Ezzel párhuzamosan közel 10 millió koronával (!) esett a 

normatív támogatás összege is. 

A bejárósokat a menetrend szerinti buszok szállítják, iskolabusza csak a muzslai Endrődi 

János Alapiskolának van. 

A magyarországi oldalon szintén az Ipoly-völgy a legrosszabb helyzetű térség. Itt Ipoly-

tölgyesnek, Perőcsénynek, Tésának nincs önálló iskolája. A diákokat elsősorban a 

vámosmikolai körzeti általános iskola szippantja fel. 2001-ben szűnt meg az oktatás Dömö-

sön. A diákok Visegrádra, Pilismarótra és Esztergomba járnak iskolába. 

A magyarországi oldalon az elmúlt években több helyütt indult nemzeti kisebbségi okta-

tás, ami elsősorban a kedvező finanszírozási feltételeknek (kétszeres normatívaösszeg) kö-

szönhető. Így pl. német nemzetiségi nyelvű oktatás indult Csolnokon, Dunabogdányban (itt 
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német nyelvű óvoda is létesült), Esztergomban (Gyakorló Általános Iskola), Leányváron (itt is 

létezik óvodai nyelvi csoport), Piliscsabán. Nyergesújfalun német nemzetiségi óvoda nyitotta 

meg kapuit. Pilisszentkereszten és Pilisszántón önálló szlovák tanítási nyelvű általános iskola 

működik (előbbi településen óvoda is van), szlovák nyelven tanulhatnak a diákok Sárisápon, 

Piliscséven és Pilisszentléleken is. 

Speciális iskola Esztergomban, Párkányban és Zselízen működik. A művészeti oktatás 

kedvező helyzetben van. Főként zenei alapfokú képzéssel talákozhatunk több településen is, 

de néhol a társművészetek oktatása is megjelenik (Dorog, Esztergom, Kemence, Piliscsaba, 

Szob, Tahitótfalu, Tát, Zebegény). Visegrádon erdei általános iskola is működik. 

Mindkét térségben problémát jelent a csökkenő gyermeklétszám és a kedvezőtlen vitali-

tási index. Számos településen (még az iskolavárosnak számító Esztergomban is) kellett isko-

lát bezárni az elmúlt évtizedben. 

Középiskola Esztergomban (9 középiskola), Párkányban, Zselízen (3 középiskola), Pilis-

csabán (2 középiskola), Bátorkeszin, Dorogon, Karván, Nyergesújfalun, Szobon (1-1 intéz-

mény) működik. Szőgyénben alapítványi kezelésben működött néhány évig egy szakmunkás-

képző iskola, amely azonban anyagi okok miatt megszűnt. 

A középiskolák jelentős része középfokú szakképzéssel foglalkozik, felső fokú akkredi-

tált képzés a Géza Fejedelem Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskolában (Esztergom), 

valamint a párkányi Kereskedelmi Akadémián indult. 

Esztergom iskolaváros jellegét 9 középiskolája adja, amelyek révén a város a magyar 

élmezőnybe tartozik az 1000 lakosra jutó diákok arányát tekintve. A királyváros oktatási in-

tézményeiben összesen több mint 8.000 diák tanul. 

Az alap- és középfokú oktatási intézmények döntő többsége önkormányzati kezelésben 

működik. Néhány iskolát a megyei önkormányzat tart fent. Egyházi tulajdonban 4–4 általános 

és középiskola van. Néhány intézmény pedig vállalkozási vagy alapítványi formában hirdeti 

programját. 

A régió legrangosabb felsőoktatási intézménye a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Böl-

csészettudományi Kara (Piliscsaba), mintegy 2.500 hallgatóval, ezen kívül önálló felsőfokú 

intézmény csak Esztergomban működik: a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főisko-

la, valamint az esztergomi Hittudományi Főiskola. A két főiskolán közel másfél ezer diák 

tanul.  

A fenti intézményeken kívül több egyetemnek, főiskolának indult kihelyezett, költségté-

rítéses képzése, ezek azonban nem jelentenek minőségbeli javulást a régió számára. A felső-

fokú képesítéssel rendelkezők aránya igen alacsony mind a Közép-dunántúli Régió, mind 
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Nyitra kerület esetében, ami érezhetően negatívan hat az eurorégió fejlődésére. Itt a helyzetet 

Budapest közelsége javítja. 

Több cég is foglalkozik akkreditált felsőfokú képzéssel, ezek közül a legjelentősebb a 

német tulajdonú esztergom-kertvárosi Oktáv Rt. Itt mintegy 200 szak között választhatnak az 

érdeklődők. 

Általában elmondható, hogy a régió szakképzett munkaerővel jól ellátott, ugyanakkor a 

high-tech szektor feltűnően alulreprezentált az ide települt vállalkozások között, ami jól jelzi 

egy ilyen irányú felsőoktatási intézmény hiányát. 

Ugyancsak hiányzik a regionális és térségi szintű integráció. Magyarországon e téren az 

új kistérségi normatív támogatási rendszer létrehozása várhatóan jelentős változásokat fog 

indukálni. Ugyanakkor a jelenlévő egyetemre alapozva szükség volna a régió oktatási rend-

szerének átgondolására és regionális szemléletű megújítására. 

 



 72 

 

2.9 A civil társadalom helyzete 

 

2.9.1 A civil szervezetek statisztikai jellemzése
12

 

 

Az eddigi feltárás alapján a bejegyzett (működő és nem működő), illetve a be nem jegy-

zett (működő és nem működő) egyesületek, alapítványok számát a régióban 1 000 körülire 

becsüljük. Ez igen magas arány: közel 200 lakosra jut egy-egy szervezet. A magyarországi 

oldalon az urbanizálódott térségben figyelhető meg a civil aktivitás magasabb foka. Míg az 

Ipoly-völgyben mindössze 24 szervezetről rendelkezünk adatokkal (11 353 lakos), addig a 

három várost is magába foglaló Esztergomi kistérségben működik az összes ismert szervezet 

40 %-a (356 db; 56 046 lakos). 

A katalógusban regisztrált 308 szervezet közül mindössze 75 szlovákiai bejegyzésű, a 

teljes adatbázisban további 22 szerepel. Az így ismertnek mondható 97 egyesület és alapít-

vány nyilván nem fedi le a térség nonprofit szektorát, de az adat jól mutatja, mennyivel ala-

csonyabb az aktivitás a szlovákiai oldalon. 

Mint a bevezetőben jeleztük, a két térség településszerkezeti adottságai eltérőek. Ehhez 

kapcsolódik egy igen jelentős különbség a gazdasági fejlettségben is. Míg a magyar oldalon 

Esztergom és Dorog térsége a Közép-dunántúli Régió második legiparosodottabb térségét 

adja, addig a szlovák oldalon közel egy évtizede súlyos gazdasági válságnak lehetünk tanúi (a 

mai napig 30 % feletti munkanélküliséggel, amely egyes településeken 50 % feletti arányt 

jelent). Ez jelentős mértékben negatívan befolyásolja a nonprofit szervezetek támogatásszerző 

és szolgáltató tevékenységének képességeit, esélyeit. A mecenatúra, szponzoráció jóval ki-

sebb volumenű, mint a fejlett ipari térségben. Adóbevételek híján a települési önkormányzat-

ok sem jelenhetnek meg a szféra támogatóiként.  

A magas munkanélküliségi ráta azt is jelzi, hogy szociológiailag is viszonylag szűk az a 

réteg, amely a civil szféra működtetését végezhetné. Ezek az elsődleges okai a szervezetek 

viszonylag alacsony számának a szlovákiai oldalon. 

 

                                                 
12

 Az eurorégió nonprofit körképének megrajzolását több tényező is nehezíti. Egyrészt nem létezik megbízható, 

teljes körű adatbázis, amely az összes szervezetet tartalmazná. A helyzetfeltáráshoz elsősorban a 2004-ben meg-

jelent regionális civil katalógust, valamint a Nonprofit Információs és Oktatási Központ Alapítvány által kiadott 

(és a Központi Statisztikai Hivatal adatait is tartalmazó) adatbázist használtuk. Fontos azonban megjegyezni, 

hogy az így összegyűjtött 897 szervezet korántsem fedi le az eurorégió civil társadalmát. Számos egyesület, 

szakkör, klub működik bírósági bejegyzés nélkül. Ennek a formának (természetes személyek közössége) Szlová-

kiában széles jogi háttere van.  
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Szlovákiában igen magas az 1990 előtt alapított szervezetek száma (44 %), és viszony-

lag kevés új kezdeményezés történt a 90-es években. A 26 ekkor alapított egyesület és alapít-

vány a katalógushoz összeállított teljes mintának mindössze 35 %-át teszi ki.  
 

9. tábla  

Az eurorégió civil szervezetei alapítási dátumuk szerint
13

 

1990 VÉGÉIG 2000 VÉGÉIG 2000 UTÁN 

Magyar Szlovák Magyar Szlovák Magyar Szlovák 

48 33 137 26 34 16 

 

Abban az időben tehát, amikor a magyarországi oldalon élénk pezsgés kezdődött a szfé-

rában (ekkor alapították a katalógusban szereplő, ma működő szervezetek 59 %-át – a teljes 

szféra esetében az arány jóval nagyobb), Szlovákiában, legalábbis a régióban ilyen folyama-

tok nem indultak el. Ez csak részben magyarázható az említett gazdasági-szociológia adottsá-

gokkal és változásokkal.  

A 90-es évek vége (az új demokratizálódás kezdete) óta örvendetesen emelkedik a be-

jegyzett társulások száma. Míg 2001 óta a magyar oldalon 34 (15 %), a szlovák oldalon 16 

(21 %) új szervezet kezdte meg működését. 

Vessünk egy pillantást a vizsgált szervezetek tevékenységi körét bemutató adatokra is. 

10. tábla 

Az eurorégió civil szervezeteinek tevékenység szerinti megoszlása 

TEVÉKENYSÉG/ 

SZERVEZETEK 

SZÁMA 

ÖSSZESEN MAGYAR SZLOVÁK 

Összesen Arány Összesen Arány 

Egészségügyi 35 31 89 % 4 11 % 

Érdekképviseleti 20 19 95 % 1 5 % 

Hagyományőrző 26 7 27 % 19 73 % 

Korosztályt tömörítő 72 61 85 % 15 27 % 

Környezetvédő 21 21 100 % 0 0 % 

Kulturális 166 135 81 % 32 19 % 

Oktatási 91 83 91 % 3 9 % 

Sport 194 190 98 % 7 2 % 

Szabadidős 23 22 96 % 1 4 % 

Szakmai 130 117 90 % 13 10 % 

Szociális 54 53 98 % 1 2 % 

Településvédő,- 

fejlesztő 

65 61 94 % 4 6 % 

Összesen: 897 800 89 % 97 11% 

                                                 
13

 A regionális civil katalógus részletes adatsorai alapján (mindössze 308 szervezet regisztrálta magát). A szerve-

zetek közül összesen 15 nem jelölt meg alapítási időpontot. Ezek közül egy szlovákiai. 
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A szolgáltató jellegű nonprofit szervezetek száma (egészségügy, szociális szféra) ala-

csony a szlovákiai oldalon. A Duna-túlparti együttműködések aránya elsősorban a kisebbségi 

léthez kapcsolódó területeken magas (hagyományőrzés, kultúra).  

Az elöregedő térség nyugdíjas szervezetei mellett az ifjúságot tömörítő egyesületek je-

lennek meg nagyobb számban. Ez mindenképpen kedvező jelenség. 

Feltűnő ugyanakkor, hogy a magyarországi oldal izmosodó környezetvédelmével szem-

ben a szlovákiai oldalon egyetlen olyan szervezet sincs, amely kimondottan a civil érdekérvé-

nyesítés ezen legjellegzetesebb területén dolgozna. Ez az adat is rámutat az önszerveződés 

képességének alacsonyabb fokára a vizsgált térségben. 

A határ nyitottsága, és az utóbbi években megfigyelhető kedvező gazdasági-társadalmi 

folyamatok ismeretében az évtized végéig a fenti adottságok radikális változása várható. E 

tekintetben az eurorégió és civil parlamentje meghatározó szerepet játszhat. 

 

2.9.2 Partnerség a szektoron belül 

 

A nonprofit szektornak a régiófejlesztésben játszott szerepe elválaszthatatlan együttmű-

ködési készégének fokától. E téren az alábbi tendenciák emelhetőek ki. 

 Hiányzik a civil szféra régió szintű integrációját segítő szervezet. Jóllehet e téren az 

Eurohíd Alapítvány és a Jövő 2000 Alapítvány az utóbbi években több kezdeményező lé-

pést is tett, a 2002-ben szándéknyilatkozatot aláíró közel 100 szervezet közül 2003. már-

cius 1-jén csak 49 alapította meg az Ister-Granum Regionális Civil Parlament Egyesületet. 

Az ernyőszervezet a mai napig nem kezdhette meg munkáját, mivel bejegyzésére (az alap-

szabály többszöri módosítását követően) csak 2004 elején került sor. A bejegyzési határo-

zatot a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség megtámadta, és 2004 végén az alapítá-

si eljárás megismétlését rendelte el. Félő, hogy a kedvezőtlen tapasztalatok miatt a kez-

deményezés közönybe fullad. 

 A két part közötti civil kapcsolatok kevés kivételtől eltekintve esetlegesek. A jól működő 

partnerkapcsolatok nagy része még a Mária Valéria híd megépítése előtti korszakból 

származik (pl. az Esztergomi Művészek Céhe és a Párkányi Képzőművészkör, a Balassi 

Polgári Klub és a Balassa Bálint Társaság között stb.). A híd átadása óta a társadalmi élet 

integrációja nem ment végbe, az együttműködés általában ötletszerű, egy-egy pályázathoz 

kapcsolódik. Feltűnő pl., hogy a magyarországi oldal jóval fejlettebb nonprofit szektora 

milyen kevéssé érdeklődik a regionális civil parlament iránt. Ugyanilyen folyamatoknak 

lehetünk tanúi az Ipoly mentén. A két parton a térség fejlesztésén munkálkodó szerveze-



 75 

tek, személyek gyakran nem is ismerik egymást. E téren a Szent István Alapítvány (Vá-

mosmikola) végez a 90-es évek eleje óta úttörő munkát. 

 A kistérségi szintű kooperáció a magyarországi oldalon kialakulóban van. A térségfejlesz-

tési tanácsok mellett 2004 végén létrehozott civil egyeztető fórumok megfelelő intézmé-

nyi hátteret biztosíthatnak a térségi szintű integrációra. Kérdéses ugyanakkor, hogy a rep-

rezentatív szervezetek kívánnak-e a munkába kisebbeket is bevonni. A szlovákiai oldalon, 

a többségében magyarok lakta települések közötti kapcsolatokat a Csemadok járási szer-

vezete biztosítja. A hagyományos kapcsolatok itt sokat jelentenek, ugyanakkor a forráshi-

ány miatt az együttműködésnek látványos eredményei nincsenek. A térségi nonprofit 

szektor erősödését segítik a Nemzeti Civil Alapprogram regionális kollégiumai, illetve a 

Nyitra kerületi önkormányzat által a szféra működtetésére kiírt pályázatok. 

 A települési szintű koordináció ott erős, ahol ennek a szolgáltatói háttere megvan. Táton a 

művelődési ház egyben civil szolgáltató teleház is, itt 15 egyesület, illetve alapítvány mű-

ködik (5 718 lakos). Kismaroson szintén a teleház a civil élet szervezője, itt 28 szervezetet 

regisztráltunk (1 886 lakos!). Esztergomban, ahol a civil szervezetek számára három in-

tézmény is nyújt szolgáltatásokat, a szervezetek száma 247 (30 005 lakos). Általában el-

mondható, hogy azokon a településeken, ahol a szolgáltatói háttér megvan, és az önkor-

mányzat pozitívan áll a civil kezdeményezésekhez, ott a szervezetek száma is nagyobb. 

Ezeken a településeken van nagyobb esély az integratív együttműködések kialakítására is 

(az Esztergomi Civil Kerekasztalnak közel 150 tagja van). 

 Az egyesületek közötti együttműködési hálózatok kialakításának legfőbb akadálya a civil 

aktivisták szakmai és települési szűklátókörűsége szokott lenni. A saját működési területét 

minden csoportosulás szentnek tekinti, és a leggyakrabban azt sem látja át, hogy a szom-

széd településen működő azonos érdeklődésű szervezettel érdemes együttműködnie. E te-

kintetben az utóbbi 5–10 év jelentős szemléleti fordulatot hozott, de az információ és az 

érdeklődés hiánya miatt komolyabb eredményeket e téren nem tudunk megemlíteni. Szük-

séges volna a parlament mielőbbi megalapítása, és azon belül a tematikus munkacsopor-

tok hálózatának kialakítása, hogy a konkrét munka mielőbb elkezdődhessen. 

 A régió szintű együttműködés alapvető feltétele az információáramlás biztosítása. 2004 

őszén jelent meg a kétnyelvű negyedéves Civil Hírmondó (Civilné noviny) 1. száma. A 

kezdeményezés úttörő jellegű, de a ritka megjelenés nem kedvez a lap eredeti (integratív) 

célkitűzéseinek. Ugyanilyen célt szolgál a 2004 nyarán három (magyar, szlovák, angol) 

nyelven megjelentetett regionális civil katalógus, amely azonban korántsem teljes körű, és 
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további hátránya, hogy nem teszi lehetővé az adatok változásának követését. A legprakti-

kusabb megoldás egy regionális nonprofit portál létrehozása volna, amelyen a szervezetek 

maguk frissíthetik adataikat, és a kapcsolattartás napi szinten biztosítható. Hasonlóképp 

nagy jelentősége volna egy regionális rádióadó elindításának, mely többek között a civil 

szféra szócsöveként is működhetne. Ugyancsak ösztönző ereje lehet azoknak a képzések-

nek, amelyekre már van példa a régióban, s amelyek során a két országból érkező résztve-

vők nemcsak az együttműködés modelljeit sajátíthatják el, hanem szert tehetnek alapszin-

tű pályázatírási és projektmenedzselési ismeretekre is. Végül megemlíthető a regionális 

civil alap hiánya is, mint amely eszköz hatékonyan járulhatna hozzá a térségi együttmű-

ködések megerősödéséhez. 

 

Összefoglalva megállapítható, hogy a regionális szintű nonprofit együttműködés szinte 

teljesen hiányzik. Az ehhez szükséges intézményi és infrastrukturális háttér megteremtése 

nélkül kialakulása nem is várható. 
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2.10 Az Ister-Granum eurorégió legfontosabb szektorainak SWOT elemzése 

 

A következőkben összefoglaljuk az egyes szektorok helyzetét és kilátásait a SWOT ana-

lízis módszerének segítségével. 

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 

Infrastruktúra 
 A bázis infrastruktúra viszonylagos fejlettsége és 

kiépítettsége 

 Sikeres eurorégiós együttműködési kezdeménye-

zések a turizmus, a kultúra és az egészségügy te-

rületén 

 Az önkormányzatok együttműködése és az Ister– 

Granum munkabizottságok tevékenysége 

 Település- és városközpontok kialakítására, 

rekonstrukciójára indított kezdeményezések  

 A művelődési és oktatási intézmények rekonst-

rukciója több településen 
 

Közlekedés 

 
 Budapest agglomerációjának északi térsége 

 A Mária Valéria híd katalizátor-szerepe 

 A Duna mint vízi út 

 Nagy kapacitású, villamosított vasútvonal 

 Használható, fejleszthető repülőtér  

 Belső kohéziót erősítő főútvonalak (centrális 

szerkezet) 

 A szlovák oldalon viszonylag jó minőségű köz-

úthálózat 

 A börzsönyi kisvasutak (turisztikai jelentőség) 

 

 

Ipar 

 
 Budapest agglomerációjának északi térsége 

 Komoly (jelenleg kihasználatlan) logisztikai 

potenciál a szlovák oldalon, fejlesztés előtt álló 

repülőtér a magyar oldalon 

 Erős ipari hagyományok a Süttő–Dorog–

Esztergom térségben 

 Magas külfölditőke-arány a Duna menti befekte-

tési övezetben 

 A szabad (képzett) munkaerő magas aránya 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastruktúra 
 A rendszerinfrastruktúra hiányos, tevékenysége nem 

koordinált 

 A régió munkaszervezetének kiépítetlensége 

 Az alapfokú oktatási infrastruktúra fejletlensége a 

kisebb településeken 

 A csatornázás hiánya az Ipoly-völgyben és a legtöbb 

szlovákiai településen 

 A vezetékes gáz hiánya több településen 

 Az elavult villanyvezetékek 

 A művelődési, oktatási és szociális szféra alulfinanszí-

rozottsága, forráshiányos települések 

 

 

Közlekedés 

 
 A régiónak rosszak a közlekedési kapcsolatai a ma-

gyar fővárossal 

 A szállítási-logisztikai adottságok térbeli strukturálat-

lansága, szervezetlensége 

 Teherhíd hiánya 

 A Dunán a két part között hiányzik a fizikai kapcsolat 

(Komárom–Esztergom, ill. Esztergom–Budapest) 

 A vízi infrastruktúra fejletlensége 

 A régió vasútvonalai (a Budapest–Párkány vonal 

kivételével) fejletlenek, jórészt kihasználatlanok  

 Hiányzik a regionális szintű tömegközlekedési rend-

szer 

 A régió közútjainak többsége túlterhelt, minőségük 

gyakran gyenge színvonalú 

 

Ipar 

 
 Az ipari és a logisztikai potenciál területi elkülönített-

sége 

 A magas színvonalú high-tech iparágak hiánya 

 A közös gazdasági tér (kohézió) hiánya 

 A határ két oldalán található kis- és középvállalkozá-

sok közötti együttműködés kezdetlegessége 
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Turizmus 

 
 Az eurorégió többirányú közlekedési kapcso-

lattal rendelkezik 

 Vonzerőkben gazdag terület; nagyszámú épí-

tészeti és vallási emlék, gazdag kulturális 

örökség 

 Jó adottságok az aktív szabadidő-eltöltés és a 

rekreációs szolgáltatások területein 

 A Duna, a Garam és az Ipoly a vízi turizmus jó 

adottságokkal rendelkező helyszínei 

 A Duna és az Ipoly, a bánya-, és épített tavak 

alkalmasak a horgászatra 

 Termál- és gyógyvíz-előfordulások, strandok 

egyedi környezetben 

 A Börzsöny kisvasútjai 

 A térség történelmére építő egyedi rendezvé-

nyek 

 Egyes gazdálkodási elemek kreatív bevitele a 

turizmusba (pl. kézműves-fesztiválok, gaszt-

ronómiai fesztiválok) 

 Esztergom és Párkány idegenforgalmi köz-

pontként való funkcionálása 

 Jelentős napi kirándulóforgalom  

 Turizmusban érdekelt civil szervezetek, egye-

sületek létrejötte 

 

Mezőgazdaság 

 
 Nagy termőterületű gyümölcsösök – alma, 

meggy, barack, málna, ribizli – a régió egyes 

részein (Szobi, Esztergomi, Váci, Szentendrei 

kistérség) 

 A gyümölcs-, zöldség- és szőlőtermesztés 

történelmi hagyománya az érintett területeken 

 Bizonyos mértékű birtok- és tevékenységkon-

centráció  

 A főváros, mint felvevőpiac közelsége 

 

Környezetvédelem 

 
Föld 
 változatos földtani felépítés, 

 kedvező mezőgazdasági adottságok több kis-

tájon, 

 erdőterület magas aránya a környező térsé-

gekhez képest 

Víz 
 jelentős felszín alatti vízkészlet, 

 jó minőségű kommunális-, ipari- és mező-

gazdasági vízellátás, 

 a Duna mint vízkészlet, közlekedési, szállítási 

útvonal, 

 folyóvizek mint vizes élőhelyek és mint rek-

reációs területek 

 

 

Turizmus 
 

 Az útvonalak állapota folyamatosan romlik, zsúfolt 

utak, a vasúti közlekedés időtartama hosszú 

 A folyók két partja közötti közlekedés nem megol-

dott; hiányoznak a folyók két oldalát összekötő hi-

dak 

 A kereskedelmi szállásférőhelyek számának mini-

mális szintű növekedése az elmúlt években 

 Kevés szolgáltatás, többségük alacsony színvonalú 

 Szétszórt, pontszerű, egyenként kis hatókörű kíná-

latok túlsúlya 

 Számos kulturális örökség hozzáférhetetlensége 

 A rekreációs szabadidő-eltöltés lehetőségei nincse-

nek kihasználva (kerékpározás, horgászat, lovaglás, 

termál) 

 Döntően szezonális turisztikai kínálati struktúra 

 Összefüggő kerékpárút-hálózat hiánya, kiegészítő 

szolgáltatások kis száma 

 A folyók turisztikai szempontból való kihasználat-

lansága 

 A dunai kikötőhelyek kis száma és alacsony szín-

vonala 

 A tavak köré kiépített horgászati infrastruktúra 

alacsony színvonalú 

 Gyenge marketingstratégia  

 A szereplők összefogásának alacsony szintje (vál-

lalkozások, önkormányzatok) 

 A vállalkozók ösztönzésének sikertelensége, mivel 

későn térül meg a turisztikai beruházás 

 Kevés információs iroda (a turisták információigé-

nye növekszik) 

 A természeti (tavak, erdők) és művi környezet 

állapotának romlása veszélyezteti a turisztikai 

hasznosítást 
 

Mezőgazdaság 

 
 Az átgondolt együttműködések hiánya: a termelő-

értékesítő szervezetek alacsony száma, a koordiná-

ció hiánya 

 Általános tőkehiány 

 Rendezetlen birtokviszonyok 
 A kereslet-kínálat egyensúlya megbomlott a terme-

lő és feldolgozó gazdaságok között 
 A mezőgazdaságban dolgozók képzetlensége, ala-

csony ismeretszintje 

 Alacsony feldolgozói kapacitás a régióban, a fel-

dolgozóipar hiánya 

 Elavult mezőgazdasági infrastruktúra 

 

Környezetvédelem 
 

Föld 
 talajpusztulás, szennyeződött talaj, 

 művelési ágak helyenkénti rossz megválasztása, 

tápanyag-ellátottság csökkenése 
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Levegő 
 megvalósult gázprogram, lakossági és ipari 

levegőszennyezés csökkenése, 

 javuló levegőminőség a településeken, 

 kiváló levegőminőség a természeti területe-

ken 

Természet 
 változatos élővilág endemikus és reliktum fa-

jokkal, 

 az ökológiailag értékes, védett természeti te-

rületek magas aránya, 

 az erdősültség magas aránya a környező tér-

ségekhez képest 

Önállóan kezelt hatótényezők 
 elegendő kapacitású hulladéklerakó, a gyűjtés 

nagyfokú szervezettsége, 

 új gyártelepítések korszerű, környezetbarát 

technológiákkal, 

 a települési infrastruktúra bővülése, 

 az ipari létesítmények társadalmi kontrollja, 

 a rurális, kevéssé szennyezett területek vi-

szonylag magas aránya, 

 magas színvonalú környezetvédelmi szakta-

nácsadás és nevelés a magyarországi részen. 

 

Kultúra, oktatás 
 

 Kulturális értékek, hagyományok gazdagsága 

 Alulról jövő kezdeményezések, intézmények 

gazdagsága 

 Jelentős kapcsolati tőkével rendelkező egyetem 

jelenléte 

 Színvonalas programok, aktív szereplők 

 Sok kulturális esemény és elképzelés 
 A középfokú iskolák és a magas színvonalú 

szakképző intézmények nagy száma 

 

Civil társadalom 

 
 Jól strukturált, széles civil szektor 

 Erősödő önszerveződési hajlandóság 

 A magyar oldalon szolgáltató jellegű nonprofit 

szervezetek is vannak 

 Erősödő gazdaság 

 

 helyenként művelés felhagyása, talajerő csökkené-

se 

Víz 
 nagymértékben szennyezett felszíni vizek, idősza-

kos vízminőségromlás, 

 az állóvizek nem megfelelő hasznosítása, 

 a vízrendezések, vízgazdálkodási intézkedések ke-

véssé veszik figyelembe a természetes élővilágot, 

 érzékeny felszín alatti vízbázisok, 

 a szennyvízkezelés (főként szlovákiai oldalon) sok 

helyen nem megoldott 

Levegő 
 jelentős pontszerű és diffúz szennyező források, 

 a levegőszennyező ipari ágazatok magas aránya, 

 a közlekedésből eredő nagymértékű levegőszeny-

nyezés 

Természet 
 a természeti értékek degradációja, 

 sok tájseb, 

 az idegenforgalom negatív környezeti hatása 

Önállóan kezelt hatótényezők 
 sok illegális hulladéklerakó, 

 a hulladéklerakók hiányos rekultivációja, 

 a szelektív hulladékgyűjtés alacsony aránya, 

 a veszélyes hulladékok magas aránya, 

 kevés, egyenlőtlen területi lefedettségű (főként a 

szlovákiai oldalon) környezet- és természetvédő 

civil szervezet, polgári kezdeményezés. 
 

Kultúra, oktatás 

 
 A kulturális együttműködés koordinálatlan 

 A közös kulturális kiadványok és marketing hiánya 

 A kulturális infrastruktúra fejletlenségei 

 Az alapoktatási infrastruktúra alacsony színvonala 

 A felsőoktatási intézmények relatív hiánya 

 A műszaki irányú felsőfokú képzés hiánya 

 

Civil társadalom 

 
 A szlovákiai oldalon a szektor gyenge, különösen a 

szolgáltató jellegű és környezetvédelmi szervezetek 

hiányoznak 

 Változó aktivitási szint 

 A regionális integráció hiánya, az együttműködés 

gyengesége  

 A határon átívelő kooperáció ritka 

 A regionális szintű civil kommunikáció médiaháttere 

hiányzik 

 A civil szolgáltatói intézményi háttér hiánya 

 A regionális szemlélet hiánya 
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LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 

Infrastruktúra 
 
 Az EU-támogatások erős infrastrukturális irá-

nyultsága 

 A humán infrastruktúra támogatottsága 

 A regionális és településszintű együttműködések 

támogatottsága nemzeti és EU-forrásokból 
 

Közlekedés 
 

 Az új transzkontinentális közlekedési folyosó 

kiépülése 

 A magyar főváros (közép-európai centrum) kö-

zelsége 

 A Duna (VII. sz. helsinki folyosó) mint vízi út 

fejlesztése 

 Az Ipoly-hidak újjáépülnek, új dunai kapcsolatok 

létesülnek  

 Az EuroVelo hálózat kiépülése a Duna mentén 

 

Ipar 
 

 Az új észak–déli közúti közlekedési folyosó 

kiépül 

 Kedvezőbbé válik a gazdasági környezet, megnő 

a befektetési kedv 

 Megnő az érdeklődés a térség iránt a high-tech 

cégek körében 

 

Turizmus 
 

 Erősödnek a társadalmi-gazdasági kapcsolatok 

Nyugat- és Kelet-Európával, amely küldőpiaca 

lehet a turistáknak 

 Az önkormányzatok esetleges forrásbővülése 

(pl. pályázatok útján) lehetővé teszi a fejlesz-

tési beruházások finanszírozását 

 Kialakulnak a köz-magán együttműködés 

formái 

 Külföldi tőke megjelenése a nagyobb forrás-

igényű, de gyorsan megtérülő beruházásokhoz 

(pl. szálláshelyek létesítése) 

 Az idegenforgalmi képzés támogatottságának, 

lehetőségeinek bővülése 

 A börzsönyi kisvasút és a kerékpárút-

fejlesztések támogatottsága révén egyre több 

település válhat érdekeltté a turizmusban 
 

Mezőgazdaság 
 
 Gazdaszemléletű, tőkével rendelkező mező-

gazdasági befektetők érkezése 

 A fenntartható, környezetkímélő, a természeti 

adottságokhoz illeszkedő gazdálkodási rend-

szerek kialakításának kiemelt támogatása 

 

Infrastruktúra 

 
 Erőteljes és komoly nyomás az EU részéről a felsőok-

tatás átalakítására 

 A piaci viszonyok, a verseny megjelenése az oktatás 

szférájában az eurorégió területén 

 Az oktatási rendszer alulfinanszírozottsága 
 

Közlekedés 

 
 Nem valósul meg az új főútvonal és teherhíd (észak–

déli folyosó) 

 A régió és a magyar főváros közötti közlekedési vi-

szonyok nem javulnak 

 A dunai infrastruktúra fejlesztése elmarad 

 Nem épülnek ki a két határfolyót átívelő közlekedési 

kapcsolatok 

 Elmarad a kerékpárút-hálózat fejlesztése 

 

Ipar 

 
 Nem valósul meg az új főútvonal és teherhíd (észak–

déli folyosó) 

 A gazdasági környezet nem javul, a vállalkozások 

száma csökken 

 A két új csatlakozó EU-tagország (Románia, Bulgária) 

elszívja a jelenlegi külföldi tőkét a régióból 

 

Turizmus 

 
 Stagnáló vagy gyengülő társadalmi-gazdasági kap-

csolatok következtében kevesebb turista érkezhet a 

területre 

 Az önkormányzatok további forráscsökkentése nem 

teszi lehetővé a turisztikai irányú fejlesztéseket 

 A keresztirányú közlekedési kapcsolatok fejleszté-

sének elmaradása 
 A külföldi beruházók érdeklődésének csökkenése 

 A szuburbanizáció, a budapesti agglomeráció to-

vábbi növekedése, a kistelepülések életének fel-

bomlása 
 

Mezőgazdaság 

 
 A kizsákmányoló külföldi tőke térhódítása 

 A mezőgazdaság szempontjából kedvezőtlen termé-

szeti adottságok (szélsőséges, aszályos időjárás, ta-

lajszennyeződés, ár- és belvízveszély) erősödése 

 A Közösségi Agrárpolitika támogatásainak csökke-

nése, a kifizetések elhúzódása 

 Az ágazat tőkeigényességének növekedése 

 A nemzetgazdasági átlagnál jellemzően alacso-

nyabb ár-, jövedelem-színvonal 
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 Helyi, tájjellegű termékek iránti igény erősö-

dése 

 Öko/biotermékek iránti kereslet növekedése, a 

minőség-ellenőrzési rendszer szigorodása 

 A gyógy-, fűszernövények piacának fellendü-

lése 

 Beszerzési, termelési és értékesítési szövetke-

zetek, integrációk létrehozásának támogatása 

 Alternatív földhasználat, energianövény- és 

biomassza-termelés 
 

Környezetvédelem 
 

Föld 
 talaj-, földvédelem erősödése 

 illegális hulladéklerakók, egyéb szennyező 

források felszámolásának támogatása 

Víz 
 a Vízkeret Irányelv vízvédelmi, 

élőhelyvédelmi szempontú szigorodása 

 a vízfolyások, vizes élőhelyek megőrzésének, 

renaturalizálásának támogatása 

 az érzékeny vízbázisok, felszín alatti vizek 

védelmének erősödése 

 a szennyvízkezelés kiterjesztésének, alterna-

tív szennyvíztisztítási módok elterjedésének 

kiemelt támogatása 

Levegő 
 a levegőminőségi normák szigorodása 

 kevésbé légszennyező technológiák bevezeté-

sének támogatása, ezzel párhuzamosan a ter-

helő technológiák korlátozásának erősödése 

 alternatív közlekedési módok elterjesztésének 

kiemelt támogatása 

Természet 
 a természetvédelmi jogszabályok szigorodása 

 a nemzeti parkok hatósági jogkörének kiterjesz-

tése, eszköz- és emberállományának fejlesztése 

 a termelés, az idegenforgalom szigorúbb kor-

látozása a védett területeken 

 az Érzékeny Természeti Területek, a védett 

területek ökológiai, természetvédelmi célú 

kezelésének kiemelt támogatása, a szeré-

nyebb terméseredmények nagyobb fokú 

kompenzálása 

Önállóan kezelt hatótényezők 
 a hulladékkeletkezés megelőzésének, az újra-

hasznosításnak a támogatása 

 a térségi szemléletű hulladékgazdálkodás, a 

szelektív gyűjtés szabályozásának szigorodása 

 közlekedéstechnikai, infrastrukturális fejlesz-

tések erősödése, támogatása 

 megújuló energiaforrások (fa, szél, nap) 

használatának kiemelt támogatása 

 a környezeti nevelés szervesebb beépülése az okta-

tási-nevelési intézmények programjába, tantervébe 

 a lakosság aktív részvétele a környezet-, 

természetvédelemben 

 Helyi, tájjellegű termékek iránti igény gyengülése 

 Öko/biotermékek iránti kereslet csökkenése 

 A gyógy-, fűszernövények piacának szűkülése 

 A mezőgazdasági hasznosításra alkalmas, jó minő-

ségű termőterületek csökkenése más irányú haszno-

sítás miatt 

 

Környezetvédelem 

 
Föld 
 nem gazdaszemléletű földhasználók érkezése 

 a savas esők fokozódásával a talaj savanyodása, a 

növényzet pusztulása 

Víz 
 az eurorégióba érkező vízfolyások szennyeződése 

 a vízvédelmi jogszabályok lazulása 

 a felszín alatti vízbázisok szennyeződése 

Levegő 
 a járműpark öregedése, a közúti közlekedés bővü-

lése 

 más területről elsodródó légszennyezés erősödése 

 levegőminőségi normák, a szennyezőanyag-

kibocsátás mennyiségi korlátozásának enyhülése 

Természet 
 a természetvédelmi jogszabályok enyhülése 

 a nemzeti parkok jogkörének csökkenése, munka-

feltételeinek romlása 

 az idegenforgalom erősödése 

 tájidegen, agresszív fajok fokozott betelepülése, 

elterjedése 

Önállóan kezelt hatótényezők 
 a hulladékmennyiség (csomagolási hulladék) nö-

vekedése 

 az európai közúthálózat eurorégión átvezető sza-

kaszának nem megfelelő nyomvonalon történő ki-

jelölése 

 a lakosság környezet, természet iránt érzett fele-

lősségtudatának csökkenése 

 az alternatív közlekedési eszközök iránti igény 

csökkenése 

 a mohi atomerőmű üzemzavara, meghibásodása 
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Kultúra, oktatás 

 
 Az EU-támogatások jelentős részben irányulnak 

a kulturális szférára  

 A hazai (magyar, szlovák) támogatási rendszerek 

lehetővé teszik források elérését a kultúra terüle-

tén  

 A kulturális sokszínűség kiemelt EU-érték 
 

Civil szektor 
 

 Javuló forrásszerzési lehetőségek mindkét olda-

lon 

 A régió egészében nő a mecenatúrára alkalmas 

vállalkozások száma 

 

 

Kultúra, oktatás 

 
 A negatív globalizációs hatások megjelenése és erősö-

dése a régióban  

 A kulturális szponzorálás nem elég hatékony, nem 

rendelkezik elég forrással  

 A kulturális intézményrendszer támogatottsága ala-

csony szintű 

 Az oktatási rendszert érő megszorítások erősödése 

 

Civil szektor 

 
 A civil alap és az egyéb támogatási források nem 

kiszámíthatóak 

 A gazdaságilag fejletlenebb térségekben nem alakul ki 

a mecenatúrára alkalmas réteg 

 

 

Stratégiai helyzetek 

 

A SWOT elemzés eredményei a következő stratégiai irányokat, feladatokat valószínűsítik, 

amelyek egymást támogató és kiegészítő érvényre juttatása a stratégiai és operatív program vég-

rehajtása során lehetséges. 

 

1. Erősíteni kell a rendszer-infrastruktúra elemeit, a humán erőforrásokat annak érdekében, 

hogy a régió forrásvonzó képessége jelentősen erősödjön, és ki tudja használni a kínálko-

zó lehetőségeket 

 

2. Tovább kell erősíteni a sikeres kezdeményezéseket (pl. egészségügy, kultúra), mert ezek 

támogatottsága magas szintű. 

 

3. Ki kell törni abból a helyzetből, főként az oktatás és a humán erőforrások tekintetében, 

hogy a gyenge felkészültség és hátrányos helyzet nem teszi lehetővé az EU nyomására 

adott megfelelő válaszok kidolgozását. Ez különösen erősen jelentkezik a felsőoktatás és a 

felnőttoktatás területén, de megtalálható a bázis infrastruktúra vonatkozásában is.  

 

4. Fel kell készülni arra, hogy a versenyhelyzet erőteljesebbé válása és külső elképzelések 

megjelenése megzavarhatja a régió sikeres kezdeményezéseit (pl. egészségügy). 

 

5. A ma meglévő közlekedési infrastruktúra, valamint tömegközlekedési rendszer minden-

képpen fejlesztésre szorul. Az eurorégió ezek nélkül a fejlesztések nélkül nem lesz képes a 

kínálkozó lehetőségeket kihasználni. A lehetséges aktivitások: kerékpárutak fejlesztése, az 

elővárosi közlekedés háttérfeltételeinek kialakítása, az Ipoly-hidak terveztetése, a kiseb-

bek újjáépítése, a folyami átkelés feltételeinek biztosítása stb.  

 

6. A régió fejlődésének megakadása, sőt visszafejlődése várható abban az esetben, ha a külső 

feltételek nem javulnak, és a helyi fejlesztések sem valósulnak meg. Ha pl. Budapesttel a 

kapcsolatok nem fejlődnek és az elővárosi infrastruktúra helyi elemei nem épülnek ki, ak-

kor a régiónak a ma meglévő adottságok védelmére kell törekednie, nehogy a helyzet még 

rosszabb legyen. 
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7. A régiónak a nagyobb volumenű, helyi fejlesztésekre is kell koncentrálnia. A dunai teher-

kikötők (Lábatlan–Nyergesújfalu, illetve Párkány térségében), valamint az esztergomi re-

pülőtér fejlesztése várhatóan kedvezően hat az elővárosi közlekedés kialakítására vagy a 

hálózatfejlesztésre. 

 

8. Az ipari és logisztikai potenciál területi elkülönítettsége a régió versenyképességét hátrányo-

san érinti csakúgy, mint a magas színvonalú technológiát alkalmazó IT-cégek hiánya. Ebben 

a helyzetben leginkább a befektetési marketingtevékenység orientációján és intenzitásán kell 

változtatni. A kedvező változásokat elő lehet segíteni az oktatás és képzés reformjával, a tu-

dásalapú gazdaság kialakulását lehetővé tévő képzési modellek bevezetésével. 

 

9. Ha a makrogazdasági tényezők kedvezőtlenül befolyásolják a régió versenyképességét, a 

tanácsolt aktivitások a befektetési övezetek, a logisztikai háttérkapacitás és a magas szín-

vonalú szakképzés kialakításának támogatására irányulhatnak. 

 

10. A régió mai mezőgazdaságát jellemző gyengeségek fennmaradása hosszú távon veszé-

lyezteti a hatékony, versenyképes gazdasági struktúra kialakulását. A helyi feldolgozó-

ipar fejlesztése, képzés, szaktanácsadás, az együttműködés erősítése segítheti a mező-

gazdaság területén a belső gyengeségek leküzdését. 
  
11. Olyan típusú fejlesztéseket kell megvalósítani, amelyek megteremtik az adottságokhoz 

igazodó jövedelmező, versenyképes gazdálkodás feltételeit, azaz alternatív gazdálko-

dási formák kerülnek előtérbe, növekszik a régióban termelt, feldolgozott helyi termé-

kek száma.  

 

12. A térség erősségeinek kihasználása kedvezőtlen makrogazdasági környezetben (támo-

gatási rendszer, keresleti viszonyok stb.) megkívánja a már meglévő hagyományos 

termékekre alapozott további fejlesztést, alkalmazkodva a piac igényeihez. 

 

13. A turizmus gazdasági szerepének növelése igen fontos hosszú távú megfontolás, 

amely az ágazatban foglalkoztatottak számának és a kapcsolódó ágazatok foglalkozta-

tottságának növekedését eredményezheti.  

 

14. A közlekedési fejlesztések elmaradásával kevesebb turista érkezhet a régióba, a telepü-

lési önkormányzatok további forráscsökkenése miatt az alapvető turisztikai feltételek 

sem teremtődnek meg. A gazdasági fejlesztések viszont más oldalról a természetvé-

delmi területeket veszélyeztethetik. 
 

15. Környezetvédelmi szempontból fontos teendő az illegális hulladéklerakók feltérképe-

zése, felszámolása, a vizes élőhelyek renaturalizálása, a szennyvízkezelés kiterjeszté-

se, a közlekedési eredetű légszennyezés csökkentése, a természetvédelmi területek ki-

emelt kezelése, natúrparkok kialakítása, a hulladékkezelési szemlélet formálása. 
 

16. Hosszabb távon megvalósítható a természeti adottságokhoz illeszkedő földhasználat, 

gazdálkodás, a felszín alatti vízkészlet védelme, a levegőminőség javulása, alternatív 

közlekedési módok előtérbe kerülése, megújuló energiaforrások használata és a kör-

nyezeti szaktanácsadás kiterjesztése. 

 

17. A szükséges stratégia alkalmazása a helyi energiaforrások maximális kiaknázása és az 

egyéb fejlesztési források bevonása mellett, a makrotérségi folyamatok aktív befolyásolá-



 84 

sát, ill. nyomon követését vetíti előre. Nagy hangsúlyt szükséges fektetni a reális környe-

zetállapot felmérése érdekében a monitoringrendszer fejlesztésére. 

 

18. Erősíteni kell a kulturális élet szereplőinek felkészültségét, át kell alakítani a programokat, 

meg kell teremteni a kulturális információs hálót. Erősíteni kell a nemzetközi tevékenysé-

geket. A felkészülés fokozásával (képzés) elérhető a szponzorálás hiányosságainak csök-

kentése. 

 

19. A civil önszerveződés hiánya, a regionális együttműködések iránti közönyösség nagyban 

gyengíti a környezet által biztosított lehetőségek hatékonysági fokát. Ebben az esetben a 

szemléletmódot megváltoztató, aprólékos munkára, a regionális együttműködés iránti fo-

gékonyságot javító akciókra (börzék, tréningek, találkozók, projekt szintű együttműködé-

sek stb.) lesz szükség. 

 

20. Ha a szektor forrásszerző képessége jelentősen javul, akkor a regionális intézményrend-

szer, a média- és informatikai háttér is megteremthető, és várható a regionális személet-

mód gyors elterjedése a gyakori interakcióknak köszönhetően. Ha a regionális szintű 

együttműködések iránti fogékonyság nem változik, ugyanakkor a forrásbevonó képesség 

gyenge marad és csökken a lehetséges források köre is, a régió felzárkózása egyre nehe-

zebbé válik.  

 

21. Ha a régió erősségei egy komoly kockázatot jelentő közegben érvényesülnek, tág tere nyí-

lik az önszerveződésnek, a kezdeményezőkészségnek. Ha az önszerveződő képesség és 

regionális integráció iránti igény erősödik, akkor a nagyobb kockázatot jelentő külső kör-

nyezet kihívásként jelenhet meg, és számítani lehet az egyedi kezdeményezések elterjedé-

sére. Ez a szituáció az eredeti kezdeményezéseket, a hosszú távú programokat, valamint a 

regionális szintű szolgáltatói háttér megteremtését preferálja. 
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3. Fejlesztési forgatókönyvek 
 

3.1 A forgatókönyv-módszerről 

 

A tervező csoport szükségesnek látja, hogy mielőtt kialakítanák a szektorok részletes 

stratégiáját és megalkotnák a fejlesztési beavatkozások projektprofiljait, a résztvevő program-

tervezés követelményeinek megfelelően a régió szereplőivel együtt gondolkodjanak a jövőről. 

Gondolják át az Ister-Granum régió középtávú jövőjét és válaszoljanak arra a kérdésre: Mi-

lyen régiót akarunk? 

A forgatókönyv-módszer egy kvalitatív előrejelző módszer, amely az egyes szektorok 

közötti összefüggéseket és a térség adottságait figyelembe véve illeszti azokat a külső világ-

ban tapasztalható változásokhoz, és ezekből rajzolja meg, esetünkben a 2007-2013 közötti 

időszak alternatív fejlesztési modelljeit.  

A jövő folyamatosan kínál új elképzelhető alternatív utakat, más szóval egy időben több 

lehetőség van nyitva a térség előtt. A forgatókönyvek mindegyike reális, a jelenlegi szituáció 

lehetőségein és ellentmondásain alapul. 

 

A tervezők egy trend forgatókönyvet és két alternatív forgatókönyvet kínálnak tanulmá-

nyozásra.  

 Az alternatív forgatókönyvek közül az első az integrált fejlesztésre kevesebb gondot 

fordít, inkább az elkülönült fejlesztések híve, amely gyorsabb megvalósulást és megté-

rülést ígér, kevésbé figyelve az olyan értékekre, mint az együttműködés, a szolidaritás, 

a természet és táj védelme.   

 A második alternatív forgatókönyv az ún. integrált fejlesztést érzékelteti, amely az 

egyes szereplőcsoportok együttműködésén és a szektorok (beleértve a civil szektort is) 

átgondolt, koordinált fejlesztésén alapul. E megközelítés egyik fontos sajátossága a 

fenntartható fejlődés elemeinek figyelembevétele. 
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3.2 A trend forgatókönyv 

A trend forgatókönyv az Ister-Granum együttműködés programjának végrehajtása nél-

kül várható folyamatokat elemzi. 

Szektorok Várható változások 

Rendszer- 

infrastruk-túra,  

marketing 

A bázis infrastruktúra kialakul, de megjelenése igen differenciált lesz, elsősorban a 

szlovák oldalon. A rendszer-infrastruktúra fejletlensége komoly információhiányt és 

kommunikációs deficitet okoz a térségben. A régió forrásvonzó képessége gyengül. 

 

Közlekedés Amennyiben a jelenlegi folyamatok fennmaradnak, úgy 2015-ig várhatóan az alábbi 

fejlesztések valósulnak meg (a 2044/2003. (III. 14.) sz. Kormányhatározat értelmé-

ben): 

 megépül az új 10-es gyorsforgalmi út Dorogig és az új teherhíd Esztergom és 

Párkány között; 

 megépül az új zsámbéki-medencei feltáró út Kesztölc és Zsámbék közötti 

szakasza; 

 fejlesztést hajtanak végre a 11-es főút Tahitótfalu–Tát szakaszán és a 10-es 

főút Tát–Süttő szakaszán is; 

 elkészül az új Tát–Tatabánya útvonal; 

 megépül az M2-es autóút az országhatárig, valamint 

 elkészül az új nyomvonalú Párkány–Léva főútvonal; 

 megépül a Párkány–Érsekújvár gyorsforgalmi út; 

 az Ipolyon megépül a Vámosmikola–Ipolypásztó közötti híd. 

2006-tól elindulnak az eurorégiós vonatok Érsekújvár és Budapest között, és jelentő-

sen csökken a menetidő a 2. sz. vasúti vonalon is. Várhatóan javul a Duna két partja 

közötti kapcsolat és az Ipoly-völgy elérhetősége. 

Megépül az Esztergom–Párkány közötti teherkomp és az új párkányi teherkikötő. 

Elkészül az esztergomi nemzetközi személyhajó-kikötő, számos jachtkikötő létesül a 

Duna mentén mindkét parton, és kiépül a Duna menti kerékpárút több szakaszon.  

Ugyanakkor valószínűleg megszűnik a közlekedés a Párkány–Zselíz és a Párkány–

Ipolyság vasútvonalakon. Nem számíthatunk a dunakanyari személyhajózás és az 

esztergomi repülőtér fejlesztésére sem. 

 

Ipar Amennyiben a jelenlegi folyamatok fennmaradnak, úgy várható, hogy a szlovák olda-

lon is fokozatosan megjelennek a befektetők. A zselízi és az ebedi ipari park akár a 

közeljövőben is képes lesz fogadni ilyen érdeklődőket. Ezáltal javulnak a foglalkozta-

tási mutatók, és a bérfeszültségek is oldódnak majd. 

A regionális gazdasági integráció esetleges marad, egyes üzletekhez kötődik, a szol-

gáltatások színvonala így csak kis mértékben javul. A befektetési marketing regionális 

szintű megszervezése elmarad. A logisztikai bázis erősödik az ebedi pályaudvar be-

kapcsolódásával, de teherkikötőkre és repülőtér-fejlesztésre még hosszú ideig kell 

várni. 

Nem kerül sor a jövőbe mutató, az innovációt és az információs technológiát előnyben 

részesítő, intenzív gazdaságfejlesztésre. A szakképzés tematikája esetleges marad, a 

képző intézmény irányultságától függő tanfolyamok kerülnek meghirdetésre.  

Igen csekély mértékben a jelenlegi trend is előrejelez egyfajta térségi integrációt, de 

ennek hatásfoka alacsony lesz.  

Közös tervezési elvek nélkül az egyes települések ötletszerűen fejlesztik iparukat, ami 

sok feszültséghez vezet. 

 

Turizmus, idegen-

forgalom 

Az eddig hagyományos turisztikai attrakciókkal rendelkező településeken – Eszter-

gomban, Párkányban, Visegrádon – tovább fejlődik az ágazat, az eddigi vendégérke-

zésekre alapozva. A két település leglátogatottabb helyszínei közé fognak tartozni 

hagyományosan a templomok, a párkányi fürdő, az esztergomi és a visegrádi vár. A 

régió nem fog rendelkezni egységes turisztikai arculattal, helyette több táj jelentősége 

dominálhat. Spontán változások lehetségesek a Börzsönyben: a helyi kisvasút újraér-

tékelődésével és az aktív turizmus trendszerű térnyerésével közkedvelt célállomás lesz 
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leginkább a budapesti lakók körében. A régióban azonban csak szigetszerű kiemelke-

déseket lehet tapasztalni, amelyeknél a turisztikai vonzerőt rendezvények, helyi neve-

zetességek képviselik. 

A magyarországi oldalon összegezve a következő folyamatok lehetnek trendszerűek: 

 Esztergom szerepe megmarad, mint a régió turisztikai központja 

 a Pilis, a Börzsöny és a Visegrádi-hegység külön utat jár be az idegenforga-

lom terén 

 a régió keleti része nem rendelkezik megfelelő színvonalú attrakcióval, így a 

turizmus nem fog számottevő eredményt elérni 

 a turizmus típusai közül az aktív – a természetjárás, a vízi és kerékpáros tu-

rizmus, az egészség-, és a kulturális – turizmus jelentősége növekszik 

 a térségben a bor- és gasztronómia nem rendelkezik hagyományokkal, így 

spontán fejlődése fejlesztések nélkül nem realizálható. Egyedi fejlesztési le-

hetőségek elképzelhetőek, pl. Nyergesújfalun és a hagyományos szőlőművelő 

területeken.  

Az egyéb turisztikai típusok (pl. vadász, horgász) nem befolyásolják a térség turiszti-

kai arculatát, mivel a háttérlétesítmények kiépítettsége, marketingtevékenysége hiá-

nyos.  

 

Mezőgazdaság 

 

A természeti erőforrások jelenlegi, esetenként ésszerűtlen, nem a természeti-táji adott-

ságoknak megfelelő használata talajpusztuláshoz, a talaj tápanyag-ellátottságának, a 

nem az adottságokhoz igazodó földhasználat a talajerő, valamint a gazdaságok ver-

senyképességének csökkenéséhez vezet.  

A terület szőlő- és gyümölcstermesztésre, extenzív állattartásra alkalmas potenciáljá-

nak, lehetőségének kihasználatlansága jellemző marad.  

Az együttműködés hiánya (ad hoc jellege) a beszerzésben, termelésben és értékesítés-

ben tovább gyengíti a gazdaságok versenyképességét, piaci alkupozícióját. Az elapró-

zott birtokszerkezet fennmaradása várható.  

A versenyképtelen, alacsony termelési potenciálú gazdaságok továbbra is tőkehiány-

nyal küzdenek, ezért a szükséges beruházások, fejlesztések elmaradnak, illetve esetle-

gessé válnak.  

 

Környezetvédelem 

 

A föld mint környezeti elem vonatkozásában fennmarad a jelenlegi állapot, ill. foko-

zódik a talaj romlása. 

Szennyeződhetnek a felszíni és az érzékeny felszín alatti vízbázisok. 

Főként a közúti közlekedés bővülése miatt fennmarad, ill. romlik a jelenlegi levegő-

minőség-állapot. 

A környezeti, természeti területek ökológiai értéke csökken, fokozódik a természeti 

értékek veszélyeztetettsége. 

Az önállóan kezelt hatótényezők közül: 

 a hulladékgyűjtés ökológiailag kedvező irányba fejlődik, továbbra is gondot 

jelentenek viszont az illegális hulladéklerakások, 
 a szennyvízkezelés területi kiterjedése, hatékonysága növekszik, azonban to-

vábbra is fennmaradnak (főként a szlovákiai vidéki térségekben) be nem 

kapcsolt, jelentős méretű területek, 

 a mezőgazdasági eredetű szennyvizek mennyiségének csökkenése prognosz-

tizálható a Nitrát-direktíva értelmében. 

 

Kultúra, oktatás Várható, hogy a kultúra finanszírozási nehézségeinek függvényében a „magas” kultú-

ra és a „népi” kultúra közötti távolság nőni fog. A hagyományőrző népi kulturális 

kezdeményezések szigetszerű élete, jelenléte fokozatosan összezsugorodik. Eseti sike-

rek enyhítik ezt a negatív folyamatot, de kellő koordináció nélkül visszafordítani nem 

tudják. A kultúrának ez a területe szorosan összefonódik a turizmus és a civil szféra 

fejlődésével, alakulásával.  

Az oktatás, az oktatási intézmények csak ritkán tudják kihasználni az EU nyújtotta 

lehetőségeket, főleg a hosszútávú elképzelések hiánya okoz problémát, amely egyben 

piacvesztéssel is jár a felsőoktatás területén. A megváltozott körülményekre adott 

válaszok esetlegesek, még ellensúlyozni sem tudják az oktatás alulfinanszírozottságát. 

A felnőttképzés elmaradottsága az eurorégió bizonyos területein versenyképességi 
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problémákat okoz. 

 

Civil szféra Amennyiben a jelenlegi folyamatok fennmaradnak, úgy a civil szervezetek számának 

további folyamatos emelkedésére számíthatunk. A szlovákiai oldalon a gazdasági 

recesszió elmúltával a következő évtized elejére prognosztizálható egy látványos lét-

számnövekedés, majd jelentős fluktuáció. A tematika is várhatóan bővülni fog. 

Az eurorégió támogatása nélkül is megalakulhat a regionális civil parlament, de mű-

ködése szimbolikus marad. Ugyancsak gyér számúak lesznek a határon átnyúló 

együttműködések, melyeket szinte kizárólag a várható pályázati kiírások tematizálnak 

majd, és a spontán jellegű vagy stratégiai megállapodásokon nyugvó kooperációk 

teljesen hiányozni fognak. 

Gyenge térségi integrációs folyamatok indulnak meg, de koordinálatlanul. 

Az érdeklődés hiányában várhatóan elhal a regionális civil újság, és nem jön létre a 

nonprofit portál. 
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3.3 „A” forgatókönyv 

Az „A” forgatókönyv legfontosabb jellemzője az együttműködés és koordináció hiánya. 

Egy visszafogottabb fejlődési ütemet prognosztizál. Ebben az esetben az egyes szektorok nem 

merítik ki lehetőségeiket, számos gátló tényező van jelen a régióban és a régión kívül. A sze-

replők sok esetben bizonytalanok, nem urai a helyzetnek. A rendszer-infrastruktúra kiépül 

ugyan, de partikuláris érdekek akadályozzák hatékonyságát. 

 

Szektorok Várható változások 

Rendszer- 

infrastruk-

túra,  

marketing 

Az Ister-Granum iroda (munkaszervezet) működik, de hatékonyságát csökkenti a partnerek 

lassúsága, tájékozatlansága. A nemzetközi kapcsolatok csak a legszükségesebbekre szorít-

koznak. A régió szereplőinek tájékozottsága nő, de forrásvonzó képessége csak lassan erősö-

dik. Az együttműködések ritkán lépnek túl a régió határain. 

Erős marketingtevékenység bontakozik ki a turizmus, a kultúra területén, de ezek hatóköre az 

érintett országokon túl nem terjed.  

A régióban együttműködő partnerek az emberi erőforrásaik alacsony színvonala miatt gyak-

ran magára hagyják a rendszer-infrastruktúrát irányító irodát. 

 

Közlekedés Az Ister-Granum Eurorégió létrejötte kedvezően befolyásolhat számos folyamatot. Az alábbi 

eredmények várhatóak: 

 elkészül, és sikeresen működik az ebedi multimodális logisztikai központ; segítsé-

gével jelentősen javul a térség környezeti állapota; 

 létrejön az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet, melynek keretében szá-

mos, a szállítmányozást támogató beruházás valósul meg; 

 kiépül az esztergomi repülőtér; 

 a 10-es gyorsforgalmú út Esztergomig épül meg; 

 megépül a 63-as főút településeket elkerülő új nyomvonala; 

 Ipolydamásdnál újjáépül a híd, Szobnál a kerékpárosok számára biztosítják az átke-

lést, Visk és Tésa között újra megnyílik a határátkelő; 

 folyami átkelési lehetőség létesül Lábatlan és Karva, valamint Nyergesújfalu és 

Muzsla között; 

 megépül a Duna menti kerékpárút régióra jutó teljes szakasza; 

 nem szűnik meg a dunakanyari személyhajó-forgalom, bár színvonala sem javul 

számottevően; 

 elkészül a Szob–Nagybörzsöny kisvasút. 

 

Ipar Egyrészt létrejön az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet, amelynek intézménye 

hatékony marketingmunkával és a szolgáltatások magas színvonalú biztosításával újabb be-

fektetőket vonz a térségbe. 

Kialakulnak a továbblépéshez szükséges feltételek: felsőfokú oktatás települ a régióba, amely 

elősegíti az információs technológiához és az innovációhoz kapcsolódó iparágak majdani 

megtelepedését. Kutatási-fejlesztési központok, inkubátorházak jelennek meg.  

Számottevően emelkedik a beszállító kis- és középvállalkozások száma és forgalma, ezáltal a 

települések újabb fejlesztési forrásokhoz jutnak. 

 

Turizmus A forgatókönyv csak azokat a lehetőségeket tartalmazza, amelyek ténylegesen megvalósítha-

tóak a jelenlegi körülmények között, és iránymutató a településeknek. 

A fejlesztési irányvonalak a következők: 

 a kulturális turizmus fellendülése szezonális jellegű marad, a rendezvényekre, a bor- és 

gasztronómiai hagyományok népszerűsítésére és a szakrális turizmusra koncentrálva. 

Az egyes programok között nincs koordináció, s ez erőforrás-pazarlással jár. 

 az ágazat értéknövelő képességének kiaknázása területén külföldi vagy tőkeerős vállalkozá-

sok segítségével profitorientált turisztikai vállalkozások jelennek meg: szállodakomplexu-

mok, kikötők és termálfürdők fejlesztésével a hatékonyan és gyorsan megtérülő beruházások 
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megjelenése a régió gazdasági előnyeit helyezi előtérbe, a fenntartható turizmusfejlesztés he-

lyett. 

A régióban – az infra- és szuprastrukturális hiányosságok miatt – nem minden települést érint 

a turisztikai fejlesztés, így azon települések kerülnek előtérbe, amelyek már megfelelő adott-

ságokkal rendelkeznek, vagy kisebb költségű beruházásokkal lehetőséget tudnak teremteni a 

turisták fogadására. 

 

Mező-

gazdaság 

A talajpusztulás megállítása megfelelő művelésmódok használatával, valamint a talajerő 

visszapótlása. 

A természeti adottságoknak és a piaci lehetőségeknek megfelelő gazdálkodási gyakorlat ki-

alakítása. 

A növénytermesztés és állattenyésztés termelési szerkezete a piaci viszonyoknak és az agrár-

támogatás rendszerének megfelelően alakul.  

A kertészeti kultúrák művelésének intenzívebbé válása, ültetvények területének növekedése, 

a feldolgozottsági szint fokozódása.  

Az egyes gazdaságok eszköz-, gépellátottságának növekedése, korszerűsödése, ezen keresztül 

versenyképesebbé válása.  

 

Környezet-

védelem 

Föld: A talajművelés racionalizálása; az adottságokhoz, a tájhoz illeszkedő termelési verti-

kum kialakítása. 

Víz: A vízbázisok, vízfolyások, vizes élőhelyek védelme; szennyvízkezelés kiterjesztése. 

Levegő: A közlekedési és ipari légszennyezés tervszerű csökkentése. 

Természet: A természetvédelmi területek, Érzékeny Természeti Területek kiemelt kezelése; 

védettség felülvizsgálata/kiterjesztése. A természetvédelmi szempontból értékes területek 

menedzsmentjét és helyreállítását célzó stratégiai dokumentumok kidolgozása. 

Önállóan kezelt hatótényezők: 

 A szelektív hulladékgyűjtés, -kezelés kiterjesztése. 

 A közúti közlekedés mérséklése, alternatív közlekedési formák elterjesztése. 
 

Kultúra, 

oktatás 

A kulturális események a megszokott módon zajlanak, fontosak, de nem koordináltak és nem 

terjed túl hatókörük a régión. Az oktatás terén kialakul a szervezett együttműködés, az új 

programok beindulása lassú folyamat eredménye. Az oktatási intézmények legfeljebb megőr-

zik eddigi pozíciójukat, lényeges előrelépés nem történik. A fejlődés pontszerű, a fejlettebbek 

még fejlettebbé válnak, a rosszabb helyzetben lévők lemaradnak. 

A felnőttoktatás, átképzés lassú és esetszerű, bár jelentőségét a régió felismeri. 

Civil társa-

dalom 

A folyamatok optimális alakulása feltételezi, hogy megalakul a regionális civil parlament, és 

annak munkacsoportjaiban is megkezdődik a munka. Várható, hogy ezek közül csak néhány-

ban folyik majd érdemi tevékenység, amelyet megvalósított projektek is jeleznek, a többiben 

fokozatosan kiüresedik az együttműködés. 

A parlament léte jótékonyan hat az információcserét szolgáló médiumok létére is: várhatóan 

havilappá fejlődik a Civil Hírmondó, és elkészül a nonprofit portál is, amely hatékonyan 

szolgálja a szektoron belüli kooperációt. 

Rendszeressé válnak az aktivisták számára indított tréningek. A civilek a parlamenthez kap-

csolódóan önállóan hoznak létre civil alapot, amely számos (többnyire elszigetelt) kezdemé-

nyezést támogat kisebb összegekkel. 
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3.4 „B” forgatókönyv 

A „B” forgatókönyvben a régió maximálisan kihasználja a lehetőségeket és az adottságait. 

Optimális fejlődési trend alakul ki, a szereplők közötti együttműködés, koordináció hatékony. A 

régió forrásvonzó képessége magas fokú, nemzetközi ismertsége és elismertsége nagy. 

Rendszer- 

infrastruk-

túra,  

marketing 

Kialakulnak és hatékonyan működnek a régió munkaszervezete által irányított, koordinált 

együttműködések. Szubregionális hálózatok alakulnak, amelyekben részt vesznek a meglévő 

intézmények (teleházak, információs pontok stb.). Alternatív együttműködési formák alakul-

nak ki, létrejön a régió szürkeállományát integráló intézményi háttér. Megindul a közszolgál-

tató régió kialakítása, elsőként az egészségügyben. Nő a régió forrásvonzó képessége. A 

régió aktív szerepet vállal a partnerrégiókkal való együttműködésben és a határ menti régiók 

EU-szövetségében. Mindez hozzájárul a program megvalósulásához és a források eléréséhez. 

A régió ismertté válik, kezdeményezései, akciói komoly kapcsolati tőke kiépítésére alkalmasak. 

 

Közlekedés Az eurorégió szerencsés esetben az optimálisnál jobban is fejlődhet. Ehhez számos külső 

körülmény szerencsés összejátszása is szükséges. Így nem kizárólag az eurorégiós együttmű-

ködés szereplőin múlik, hogy 

 kiépül egy gyorsforgalmi út Érd és Garamszentkereszt között, mely kiváltja a magyar 

és szlovák hálózatfejlesztési tervekben ma V/c nyomvonalként szereplő M2-est; 

 megépül az esztergomi nemzetközi kereskedelmi repülőtér, mely ún. fapados gépek 

fogadására is alkalmas lesz; 

 az új párkány–esztergomi kombinált teherhíd jóvoltából a Duna menti ipari térség 

közvetlen, nagy sebességű vasúti kapcsolatra tesz szert Nyugat-Európa és Budapest 

irányában; 

 új teherkikötő létesül Lábatlan/Nyergesújfalu térségében; 

 közúti alagút épül a Dunakanyarban a két part között; 

 jelentősen javul a dunakanyari személyhajózás és általában a vízi turizmus infrast-

ruktúrája; 

 újjáépülnek a régi hidak az Ipolyon, és újabbak is létesülnek (Szob–Helemba között, 

valamint a településeken kívül Szalkánál); 

 fejlesztések valósulnak meg a Párkány–Zselíz és a Párkány–Ipolyság vasútvonalakon; 

 megvalósul az elővárosi közlekedési rendszer, mind Budapest és az agglomeráció, 

mind az eurorégió magterülete és a vonzáskörzet között; 

 eurorégiós szintű tömegközlekedési rendszer jön létre, saját közlekedési társasággal; 

 számos leágazással készül el a Duna menti kerékpárút. 

 

Ipar Ha a körülmények úgy hozzák, a régió a vállalkozási-logisztikai övezet, a közép-európai 

vállalkozás- és területfejlesztés mintaterülete lehet, ahova a kontinens különböző részeiről 

érkeznek a szakemberek tanulmányútra. Az övezetnek köszönhetően ugrásszerűen megnő a 

térség iránt érdeklődő, majd idetelepülő vállalkozások száma. Az új befektetők tematikus 

bővülést is hoznak: új iparágak honosodnak meg, többek között a legfejlettebb technológiát 

használó üzemek érkeznek a régióba. 

Kiépülnek a folyami, vasúti és légi teherszállítás feltételei és a kapcsolódó irányító rendszerek. 

Regionális szinten a kis- és középvállalkozásokat kiszolgáló, magas színvonalú háttér-

infrastruktúra és intézményi rendszer épül ki, amely fokozatosan csökkenti a régióban még 

meglévő területi különbségeket. 

A munkanélküliség jelentősen csökken, a hátrányos helyzetű csoportok is bekapcsolódnak a 

gazdaság vérkeringésébe, a régió népességmegtartó ereje pedig mindezek következtében 

látványosan megnő. 
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Turizmus A fejlesztési forgatókönyvben a régió döntése alapján az idegenforgalom kiemelt húzóága-

zatnak számít. Ennek megfelelően a mozgósítható emberi és anyagi kapacitás jó részét ennek 

fejlesztésére fordítják. A tevékenység alapja egy ágazati fejlesztési stratégia, amely alapján az 

összes potenciális attrakcióval rendelkező településen történik fejlesztés. A fejlesztések kivi-

telezése szervezeti és adottságbeli szempontból több szubrégióban történik, amelyek a régió 

tájhatáraihoz igazodnak. A régió a fejlesztéshez kötődő feladatok elvégzésére, szervezésére 

egy külön fejlesztőszervezetet hoz létre, amely minden szubrégióban önálló kirendeltséggel 

rendelkezik. Ezen kívül az idegenforgalomban érdekelt mindhárom szektor szereplőit tömörí-

tő érdekvédelmi, koordinációs és marketingfeladatokat felvállaló szervezet is létrejön. Ez 

eleinte az egész régiót felöleli, idővel azonban akár szubrégiónként is létrejöhetnek hasonló 

szervezetek. Erőltetett menetben megkezdődik az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése, a 

fejlesztések már nagyobb volumenűek is lehetnek, gondolhatunk itt híd vagy regionális repü-

lőtér létesítésére is. Az infrastruktúrával párhuzamosan folyik a képzés és a tanácsadás háló-

zatának kiépítése. Az egész régióra kiterjedő közösségi tervezésnek köszönhetően ezen a 

téren lehetőség van a szolgáltatók részéről a piaci lehetőségekből következő bármilyen igény 

kielégítésére. 

Az idegenforgalmi szolgáltatások gyors ütemű szaporodása lehetővé teszi produktumok ösz-

szeállítását és ezek saját marketingjét. Következő lépésként a piacképesnek ítélt produktumok 

fejlesztése határozhatja meg az új szolgáltatások létrejöttét. Integratív jellegű szervezetek 

kezdik meg munkájukat. 

A fejlesztéseknél fontos szerephez jutnak a külföldi beruházók, amelyek a fejlesztések forrá-

sait nyújtják, ezáltal gazdasági előnyökhöz juttatják a régiót. Az erőltetett fejlesztésnek kö-

szönhetően az idegenforgalom gazdasági súlya jelentősen megnő. A foglalkoztatottak közül 

10 százalék dolgozik ebben az ágazatban, mellékjövedelemként pedig a gazdaságilag aktív 

lakosság 30 százaléka érintett. 

 

Mező- 

gazdaság 

A zonális földhasználati struktúrafelosztás figyelembe vétele a földhasználat során.  

A természetvédelmi, ökológiai és a mezőgazdasági szempontok együttes figyelembevételén 

alapuló termelés kialakítása, a kezelést igénylő védett területek megfelelő művelése.  

Egyensúlyba kerül a természeti adottságra épülő és a piaci igényeket kielégíteni képes termelés.  

Helyi termékek, termékcsoportok (márkák) kialakulása, megerősödése.  

Öko/biogazdaságok, termékek kialakulása, piaci bevezetése és felfutása.  

A gazdasági szervezetek a beszerzést, termelést, feldolgozást, értékesítést közösen végzik az 

optimalizáció függvényében.  

Közös beszerzések, beruházások megvalósulása kistérségi, mikrorégiós szinten. Az infra-

strukturális háttér korszerűsödése, környezetkímélő, kedvezőbb energiafelhasználású géppark 

kialakulása.  

Környezet-

védelem 

Föld: A talajpusztulás, -szennyeződés megállítása; illegális hulladéklerakók, egyéb szennye-

ző források feltérképezése, felszámolása. 

Víz: A felszín alatti vízbázisok kiemelt védelme; vízfolyások, vizes élőhelyek revitalizációja; 

alternatív szennyvízkezelési technológiák alkalmazása. 

Levegő: Korszerű, környezetkímélő technológiák bevezetése. 

Természet: Az ökológiai terhelhetőségi zónák figyelembe vétele mindennemű emberi tevé-

kenység tervezésekor, végrehajtásakor; a természetközeli zónákban az emberi tevékenység 

kizárása/korlátozása, a turizmus fenntartható módjainak előtérbe helyezése. 

A természetvédelmi szempontból értékes területek tervszerű menedzsmentjének kialakítása, 

megvalósítása; a kidolgozott stratégiák, ütemtervek szerinti rehabilitáció, revitalizáció meg-

valósulása. 

Önállóan kezelt hatótényezők: 

 A hulladékmennyiség csökkentése, hulladékszegény technológiák alkalmazása, az 

újrafelhasználás arányának növelése. 

 Megújuló energiaforrások szélesebb körű használata. 

 A környezeti szemléletformálás minél fiatalabb korban történő elkezdése. 

 Eurorégiós szintű, átfogó környezet- és természetvédelmi szemlélet beépülése a ter-

vezésbe, a döntéshozatalba, valamint a megvalósításba. 
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Kultúra, 

oktatás 

A kulturális intézmények szoros együttműködése alakul ki, amely többek között támogatja a 

turisztikai fejlesztést is. Erősödik a regionális identitás, az egyes kisebb térségek programjaik 

révén ismertté válnak az EU-ban. A kulturális kapcsolatok bővülnek és szélesebbé válnak. 

Többoldalú kulturális együttműködés alakul ki hasonló európai régiókkal. 

A régió oktatási intézményei közös stratégiával válaszolnak a kihívásokra. A felsőoktatási 

intézmények több lábon állnak és piacképesebbek. Kialakul a felnőttképzés új intézményi 

rendszere és programja, amely segíti a munkavállalók munkaerő-piaci magatartását. 

 

Civil társa-

dalom 

Ha a kedvező külső környezet és a folyamatok lehetővé teszik, akkor a civil parlamenten 

belül aktív együttműködés indul meg. A szakmai munkacsoportok mindegyike jelentős 

eredményeket ér el: számos pályázat születik, közös rendezvényre, akcióra kerül sor. A par-

lament irodahálózatot tart fenn a régió térségeiben, ahol hatékonyan támogatja a helyi kez-

deményezéseket. Ezáltal politikailag is befolyásoló tényezővé válik. 

Létrejön az eurorégió kétnyelvű rádiója, amely a szektor szócsövévé válik. A regionalizmus 

társadalmasításában fontos szerepet kap a régió napilapja, televíziója és a háromszintű portál-

rendszer. 

Az eurorégió éves költségvetéséből külön keretet biztosít a civil együttműködések támogatására. 

A civil parlament önálló képzési intézményt tart fenn, ahol pályázatírási és projektmenedzse-

lési ismereteket oktatnak. Rendszeresek a civil börzék, ahol a forrásszervezés szempontjából 

fontos vállalkozói szféra is megjelenik. Mindennapossá válik a regionalitás tapasztalata a 

szektoron belül. A civil szervezetek hatékonyan járulnak hozzá az eurorégió gondolatának 

társadalmasításához és a határok légiesítéséhez. 
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4. Szektorstratégiák 

 

4.1 Infrastruktúra 

 

4.1.1 Stratégiai célkitűzések 

 

A stratégiai program két fontos célkitűzést fogalmaz meg. Az első az emberi erőforrások 

hatékony kihasználása és fejlesztése, azaz a humán infrastruktúra fejlesztése. A humán inf-

rastruktúra, beleértve az oktatás, egészségügy stb. területeit is, kulcsfontosságú az eurorégió 

fejlődése szempontjából. Minden változás a cselekedni kívánó és tudó embereken múlik. Az 

emberi erőforrások állapota közvetlenül összefüggésben van a gazdasági teljesítőképességgel. 

A másik célkitűzés az együttműködés és koordináció megteremtése, illetőleg fejlesztése, az 

ún. rendszer-infrastruktúra fejlesztése, amelynek koordináló szerepe nélkül a fejlesztések ha-

tékonysága erősen lecsökken, illetőleg bizonyos változások, fejlesztések be sem következnek, 

vagy csak nagy késéssel. A stratégiai célkitűzések alapvető iránya a régióban élők életminő-

ségének javítása. 

 

4.1.2 Prioritások 

 

A fenti céloknak megfelelően a program a következő prioritásokat fogalmazza meg: 

A) A humán infrastruktúra fejlesztése. 

B) A rendszer-infrastruktúra fejlesztése. 

 

4.1.3 Alprogramok 

 

4.1.3.1 A humán infrastruktúra fejlesztése 

 

 Intézkedés: Képzési programok a szereplők felkészítése érdekében 

 

Az intézkedésen belül egyrészt szükséges a három legfontosabb szereplő: az önkor-

mányzatok, a civil szervezetek és a vállalkozók felkészítése, a megfelelő szemlélet 

elsajátítása és elfogadása. Az ismeretek közvetítésén túl közösségfejlesztő tréningek 

szervezése a szereplők számára. A régió szereplőinek szükséges EU-módszertan és 

ismeretek átadása. 
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Eredményindikátorok: 

– a megszervezett és lebonyolított képzések száma (kurzus) 

– a közösségfejlesztő képzések száma (kurzus) 

– a képzéseken résztvevők száma (fő) 

Hatásindikátorok: 

– az együttműködésben kidolgozott tervek, indított programok száma (db) 

– a szereplők által végzett, az intézkedés céljaival közvetlenül összefüggő tevé-

kenységek száma (db) 

 

 Intézkedés: Kutatói hálózat, kutatóközpont kialakítása 

 

Az intézkedés célja egy a regionális fejlesztésekhez, a stratégiai tervek elkészítéséhez 

szükséges kutatói háttér kialakítása. Az eurorégió hosszú távú fejlesztésének alapve-

tő feltétele, hogy helyben álljon rendelkezésre egy olyan intézet, amely a stratégiai 

tervek elkészítését, a stratégiai szintű döntések meghozatalát elő tudja segíteni, az 

elemzési és tervezési dokumentumokat saját eszközeivel el tudja készíteni. Az intéz-

kedés első lépésként hálózati rendszer létrehozását javasolja, a későbbiekben viszont 

az intézményesülést támogatja. 

 

Eredményindikátorok: 

– a kooperációba bevont szakértők száma (fő) 

– a kidolgozott szakmai anyagok terjedelme (n) 

– a létrehozott kutatói állások száma (státusz) 

Hatásindikátorok: 

– az együttműködésben kidolgozott tervek, elindított projektek száma (db) 

– a kutatások által elindított beruházások értéke (€) 

– a szakmai megalapozásnak köszönhetően elnyert támogatások értéke (€) 

 

 

4.1.3.2 A rendszer-infrastruktúra fejlesztése a régióban  

 

 Intézkedés: Az információáramlást és koordinálást segítő intézmények kialakítása 

az Ister-Granum Eurorégióban 

 

Az eurorégió munkaszervezetének létrehozása és hatékony működtetése az 

eurorégió számára előírt követelmény. Mindemellett a megcélzott fejlesztések erőtel-

jes együttműködést kívánnak meg a régiós szereplőktől, s ezt az együttműködést meg-

felelően koordinálni, szervezni kell, biztosítva a megfelelő információellátást és az 

eurorégió nemzetközi kapcsolatait, a kapcsolatépítéssel összefüggő PR- és marketing-

feladatokat. 
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Eredményindikátorok: 

– a megfelelő intézmények és munkaszervezetek kialakítása (db) 

– a nemzetközi kapcsolatok száma (db) 

– az információs pontok száma (db) 

– az eurorégió honlapja (db; Mbyte) 

Hatásindikátorok : 

– a megszervezett közös programok száma (db) 

– az elnyert pályázatok száma, értéke (db; €) 

– a honlapra érkezett megkeresések száma (db) 

 

 Intézkedés: A közszolgáltató eurorégió kialakítása 

 

Az eurorégió hosszú távú fennmaradásának, a regionalizmus társadalmasításának, a 

regionális identitástudat kialakításának feltétele, hogy az itt élők számára a régió léte, 

haszna napi szintű tapasztalattá váljon. Ennek eléréséhez célszerű kialakítani a közös-

ségi szolgáltatásokat nyújtó intézményrendszert. Ez az integratív folyamat az esz-

tergomi kórház és a párkányi poliklinika esetében már elkezdődött. Az intézkedés cél-

ja, hogy hasonló együttműködéseket generálva minél több funkciót vegyen át a régió a 

két ország területi szerveitől, s hozzon létre önálló intézményeket is (pl. iskolák, mú-

zeumok, kulturális intézmények, takarékszövetkezet stb.) 

 

Eredményindikátorok: 

– az átvett feladatok aránya (%) 

– a regionális ügyintézésben megjelenő ügyek száma (db) 

– a regionális közszolgáltató portál használóinak száma (fő) 

– a létrehozott, regionális fenntartású állások száma (státusz) 

Hatásindikátorok: 

– az ügyintézésben megtakarított összeg nagysága (€) 

– a települések adóbevételeinek növekedése (%) 

– a szolgáltatások által a térségbe vonzott működő tőke volumene ($) 
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4.2 Közlekedés 

 

4.2.1 Stratégiai célkitűzések  

 

A stratégiai program két fő célkitűzést fogalmaz meg a közlekedésfejlesztés terén: egy-

részt javítani kívánja az eurorégió külső hálózati kapcsolatait (e tekintetben elsősorban a célok 

kitűzését és ezek érdekében teendő kisebb lépéseket javasol, mivel ez a szint meghaladja a 

régió kompetenciáját), másrészt erősíteni kívánja a régió belső kohézióját. Ez utóbbi célkitű-

zés a régiófejlesztés szempontjából kulcsfontosságú lehet, mivel a napi szintű kapcsolattartás-

nak elengedhetetlen feltételeit szeretné megteremteni. 

Végül e két szektorspecifikus horizontális elvet mintegy metszve a stratégiai célkitűzések 

harmadik (vertikális) területe a tervezési elvek és a fejlesztések olyan irányú megvalósítása, 

melynek révén az itt élők életkörülményei érezhetően javulnak.  

 

 

4.2.2 Prioritások  

 

A stratégiai program közlekedésfejlesztési fejezetével kapcsolatban az alábbi fő prioritá-

sok jelölhetőek ki: 

 

A) Az Ister-Granum Eurorégió összeurópai hálózati kapcsolatainak erősítése 

B) Az eurorégió belső kohéziójának erősítése 

C) Az eurorégióban élők életminőségének javítása 

 

 

A) Az Ister-Granum Eurorégió összeurópai hálózati kapcsolatainak erősítése 

 

Az eurorégió geopolitikai helyzete kedvezőnek mondható, hiszen Közép-Európa legje-

lentősebb üzleti központjának, a magyar fővárosnak a közvetlen szomszédságában található. 

Ezt a kedvező elhelyezkedést azonban a régió mostanáig csak igen kis mértékben tudta kama-

toztatni. A program célja az, hogy e téren radikális változások induljanak el. 

Ma az eurorégiót egyetlen helsinki folyosó érinti: a VII. (Duna). Az utóbbi 5 év során 

komoly erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy az V/c (Ploče – Budapest) folyosó 

északi meghosszabbítása Esztergom térségében metssze a szlovák határt. A program erre vo-

natkozóan tartalmaz utalást, de a két ország jelenlegi területrendezési és hálózatfejlesztési 

tervei a Vác–Parassapuszta–Zólyom vonalat részesítik előnyben. A tervezéskor ebből mint 

adottságból kellett kiindulnunk. A cél természetesen az, hogy minél több elemmel kapcsolód-

jon az eurorégió az összeurópai hálózatokhoz. 
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B) Az eurorégió belső kohéziójának erősítése 

 

Az eurorégió közlekedési fejlesztéseinek úgy kell megvalósulniuk, hogy ezek által a tér-

ség kohéziója erősödjön. A hálózatfejlesztésnél ezért tekintettel kell lennünk az ezen kohéziót 

gyengítő tényezőkre is, ugyanakkor a külső kapcsolódások rovására is gyakran kell a belső 

kapcsolatokat támogatnunk. Ez alapvető feltétele az eurorégió működési hatékonyságának és 

a regionális gazdasági tér megteremtésének is. 

 

C) Az eurorégióban élők életminőségének javítása 

 

A hálózatfejlesztésnek olyan módon kell megvalósulnia, hogy ezáltal az itt élők életkö-

rülményei javuljanak. Ez azt is jelenti, hogy a meglévő táji-környezeti örökség számára ma-

ximális védelmet kell biztosítani a fejlesztési zónák világos elkülönítésével és a lakott terüle-

teken áthaladó forgalom korlátozásával. 

 

 

4.2.3 Alprogramok  

 

 

4.2.3.1 Az eurorégió összeurópai hálózati kapcsolatainak erősítése 

 

 Intézkedés: A dunai teherforgalmi infrastruktúra fejlesztése 

 

A Duna (VII. sz. helsinki korridor) adottságainak kihasználása, a térség logisztikai 

potenciáljának erősítése, és ezáltal a beruházók számának növelése érdekében egy 

nagyobb kapacitású teherkikötő létesítése Párkányban elkerülhetetlen. A ma-

gyar oldalon ennél kisebb kapacitású kikötő kialakítása javasolt Lábat-

lan/Nyergesújfalu térségében. A két part összekötéséhez szükség lesz egy új Du-

na-hídnak a megépítésére, annak elkészültéig pedig egy teherkomp üzembe állítá-

sára. 

 

Eredményindikátorok: 

– a teherkikötőkben kirakodott, illetve berakodott áru mennyisége (t) 

– a kikötők forgalmi adatai (JE) 

– a létrehozott szolgáltatások száma (db) 

– a szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások száma (db) 

– a létrehozott új munkahelyek száma (státusz) 

Hatásindikátorok: 

– a régióba betelepült új vállalkozások száma (db) 

– a kikötőkből megcélzott fogadóállomások száma (db) 

– a kombinált árufuvarozás arányának emelkedése (%) 
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 Intézkedés: A dunai személyforgalmi infrastruktúra fejlesztése 

 

Az eurorégió Duna-szakaszán több település is rendelkezik személyforgalmi ki-

kötővel (elsősorban a dunakanyari települések), de ezek komoly nemzetközi for-

galom fogadására nem alkalmasak, legtöbbjük (az utóbbi másfél évtizedben visz-

szaesett sétahajó-turizmus következtében) kihasználatlan, felújításra, fejlesztésre 

szorul. Esztergomban megkezdődtek egy nemzetközi hajóállomás kialakításának 

előkészületei, az állam azonban kivonult a társfinanszírozásból. 

Jachtkikötő három településen működik, mindhárom jelentős fejlesztésre szorul a 

minőségi turizmus megteremtése érdekében. A ma még nem kellően kihasznált eu-

rópai vízi út a régió turizmusfejlesztésének egyik kitörési pontja. 

 

Eredményindikátorok: 

– a hajójáratok sűrűsége (JE) 

– az utasforgalom aránya (%) 

– a létrehozott szolgáltatások száma (db) 

– a kikötőfejlesztésre fordított összeg nagysága (€) 

– a létrehozott új munkahelyek száma (státusz) 

Hatásindikátorok: 

– a minőségi vízi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások száma (db) 

– a minőségi vízi turizmushoz kapcsolódó vállalkozások száma (db) 

– a régióban eltöltött vendégéjszakák számának változása (%) 

 

 

 Intézkedés: A transzkontinentális közúti hálózathoz történő csatlakozás 

 

Az eurorégió jelenleg nem rendelkezik transzkontinentális közúthálózati kapcsola-

tokkal. Az elmúlt években mindazonáltal alapvető változások figyelhetőek meg a 

nemzeti szintű tervezés prioritásaiban – elsősorban a 80-as években elfogadott fej-

lesztési elvek megfogalmazása óta beállt változásoknak köszönhetően. Ma már 

szakmai szinten egyértelműen számolnak az ún. V/c folyosó (Budapest–Ploče) 

északi meghosszabbításaként egy zsámbéki-medencei alternatívával, Komárom-

Esztergom megye területrendezési koncepciójában nevesítve is megtalálható az út, 

Nyitra kerület és a Közép-dunántúli Régió fejlesztési terveiben pedig mint alterna-

tív útvonal szerepel. A jogszabályi korlátok, illetve a beruházás volumene miatt az 

intézkedés jórészt meghaladja az eurorégió kompetenciáját (teherforgalmú híd 

építése Esztergom és Párkány között, a Zsámbéki-medencét feltáró és a Pár-

kány és Léva közötti új főútvonalak megépítése, a 10-es sz. főút fejlesztése 

stb.), de a folyamatok kedvező befolyásolására van mód. 
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Eredményindikátorok: 

– a megépült új útszakaszok hossza (km) 

– a forgalmi adatok változásai (JE) 

– az eljutási idő változásai (h) 

Hatásindikátorok: 

– a logisztikai kapacitást befolyásoló új vállalkozások száma (db) 

– a megteremtett új munkahelyek száma (státusz) 

– a régióból közvetlenül elérhető transzkontinentális folyosók száma (db) 

 

 

 Intézkedés: A transzkontinentális vasúti hálózathoz történő csatlakozás 

 

Az eurorégióban található Szlovákia második legnagyobb teherpályaudvara, 

amely egy korszerű, villamosított, két párhuzamos vágánnyal ellátott vonal (Bu-

dapest–Szob–Pozsony) mentén fekszik. A pályaudvar a régió iparfejlesztésének 

kitörési pontja lehet, különösen ha az új esztergom–párkányi teherhíd egyben a 

vasúti kapcsolatot is biztosítja majd. 

 

Eredményindikátorok: 

– a párkányi vasútállomás forgalmának alakulása (szerelvény) 

– a vonalon szállított áru mennyiségének alakulása (t) 

– a vonalon bonyolódó utasforgalom változása (%) 

Hatásindikátorok: 

– a vonal mentén megjelenő szolgáltatások számának alakulása (db) 

– a régió ipari övezeteiben megtelepülő újabb vállalkozások száma (db) 

– a régió magterülete és a közép-európai nagycentrumok közötti eljutási 

idő változása (h) 

 

 Intézkedés: Bekapcsolódás az összeurópai légi közlekedési rendszerbe 

 

Ma még nem kellően megvilágított, hogy az esztergomi repülőtér milyen fejlődési 

perspektívákat nyit az eurorégió életében. A meglévő reptér kizárólag hobbi célo-

kat képes kiszolgálni, a háttér infrastruktúra fejlesztése (új kifutópálya, fogadóépü-

letek és raktárak, az utasforgalom fogadására alkalmas szálloda építése) ugyanak-

kor hozzásegítheti a létesítményt, hogy mind a (kis volumenű) nemzetközi áru-

szállítás, mind az üzleti célú és az ún. fapados járatok gépeinek fogadására al-

kalmassá váljon. Az új esztergom–párkányi teherhíd kapcsolódó út- (és esetleg 

vasút-)hálózatának közvetlen közelsége a régió logisztikai potenciálját a közép-

európai térségben is egyedülállóvá teszi (Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai 

Övezet). 

 

 



 101 

Eredményindikátorok: 

– a repülőtérre leszálló gépek száma (db) 

– a repülőgépen szállított áru mennyisége (t) 

– a repülőgépen szállított személyforgalom nagysága (személy) 

Hatásindikátorok: 

– a repülőtérhez kapcsolódó szolgáltatások számának alakulása (db) 

– a régió ipari övezeteiben megtelepülő újabb vállalkozások száma (db) 

– a régió magterülete és az európai nagycentrumok közötti eljutási idő vál-

tozása (h) 

 

 Intézkedés: A nemzetközi kerékpárút-hálózathoz történő csatlakozás 

 

A régió sokszínű turisztikai kínálatának egyik legfontosabb eleme a kerékpáros tu-

rizmus. A régió egyrészt egy nemzetközi kerékpárút (EuroVelo 6. sz. folyosó) 

mentén fekszik. E téren a következő tervezési ciklus alapvető célkitűzése kell, 

hogy legyen a vonal eurorégió területére eső szakaszának a Duna mindkét partján 

történő mielőbbi kiépítése. Másrészt a domborzati és természetföldrajzi adottságok 

kedvezőek a fővonalról leágazó, a terepadottságokat is kihasználó regionális há-

lózat kialakításához. Fontos, hogy az útvonalak önmagukban is vonzóak, de szük-

ség lesz a háttér infrastruktúra fejlesztésére is. (Ld. idegenforgalmi fejezet) 

 

Eredményindikátorok: 

– a megépített kerékpárutak hossza (km) 

– a kapcsolódó szolgáltatások száma (db) 

– a szezonális forgalmi adatok változása (JE) 

Hatásindikátorok: 

– a vendégéjszakák számának alakulása (fő) 

– a turisták fajlagos költésének alakulása (€/fő) 

 

4.2.3.2 Az eurorégió belső kohéziójának erősítése 

 

 Intézkedés: A régión belüli folyamhatárokon történő átkelés lehetőségeinek bővítése 

 

Az eurorégió belső kohézióját negatívan befolyásoló tényező, hogy igen ritkák a 

hálózati kapcsolati elemek a két határfolyó mentén. Ez az adottság nemcsak a köz-

igazgatási integráció előtt jelenik meg akadályként, hanem az egységes regionális 

gazdasági tér, illetve a regionális identitástudat kialakítása szempontjából is káros 

hatású. Ezért a program keretében a 2007–2013 közötti időszak egyik fontos prio-

ritásaként kezeljük a régió területére eső összes egykori Ipoly-híd helyreállítását, 

illetve fejlesztését (Helemba–Szob: kerékpáros, majd közúti kapcsolat; Helemba – 

Ipolydamásd, Ipolytölgyes – Ipolykiskeszi, Vámosmikola – Ipolypásztó: kis for-
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galmú közúti kapcsolat; illetve Tésa – Ipolyszakállos, Vámosmikola – Ipolybél 

között, valamint Lelédnél gyalogos-kerékpáros kapcsolat; Lelédnél esetleg közúti 

is). Ide tartozik a viski határátkelő újbóli megnyitása, illetve a Letkés – Szalka kö-

zötti híd fejlesztése is. 

A Dunán bővíteni tervezzük mind a gépjárműszállítást (Lábatlan – Karva), mind 

a személyszállítást (Nyergesújfalu – Muzsla, Pilismarót – Zebegény). 

 

Eredményindikátorok: 

– a megépített hidak száma (db) 

– a napi forgalom alakulása (JE, illetve személy) 

– az eljutási idő változása (h) 

Hatásindikátorok: 

– a két folyó mentén megjelenő új turisztikai és egyéb jellegű szolgáltatá-

sok számának alakulása (db) 

– a régióban eltöltött vendégéjszakák számának alakulása (fő) 

– a két part között megvalósított újabb közös projektek számának alakulása (db) 

 

 Intézkedés: Regionális tömegközlekedési rendszer kialakítása 

 

A régió belső kohézióját, az egységes gazdasági tér megteremtését és a regionális 

identitástudat kialakulását egyaránt segítené egy eurorégió szintű tömegközlekedé-

si rendszer kialakítása. Ez egyrészt jelenti az egyes kistérségek közötti járműfor-

galom elindítását, a kapcsolódó infrastruktúra és információs rendszer kialakí-

tását, az elővárosi tömegközlekedés feltételeinek megteremtését, illetve (maximá-

lis célként) egy önálló regionális tömegközlekedési vállalat létre hozását. 

 

Eredményindikátorok: 

– a térségek közötti forgalmat bonyolító járatok száma (db) 

– a napi utasforgalom alakulása (személy) 

– az eljutási idő változása (h) 

Hatásindikátorok: 

– a beruházók térbeli elterjedésének változása (befektetett tőke/település) 

– a régióban eltöltött vendégéjszakák számának alakulása (fő) 

 

 Intézkedés: Regionális közúthálózat fejlesztése 

 

Az eurorégió belső úthálózata strukturális szempontból nem rossz, viszonylag rö-

vid elérési időket tesz lehetővé a régió különböző térségei között (e téren a legfőbb 

hiányosságot a már említett folyamokat átívelő kapcsolati elemek hiánya jelenti). 

Ugyanakkor az alsóbb rendű útvonalak állapota gyakran rossz. Számos útszakasz 

burkolata szorul felújításra, több helyütt volna szükség felüljárók, kisebb közúti 



 103 

hidak és nem szintbeli csomópontok kialakítására. Ezen túlmenően a program 

támogatja a településeket elkerülő, illetve azokat összekötő utak építését is. 

 

Eredményindikátorok: 

– megépült útszakaszok hossza (km) 

– felújított útszakaszok hossza (km) 

– elkészült kapcsolati elemek száma (db) 

– eljutási idő változása (h) 

Hatásindikátorok: 

– forgalmi adatok változása (elkerülő utak esetén) (JE) 

– légszennyezési adatok változása (g/m
2
 és g/m

3
) 

 

4.2.3.3 Az eurorégióban élők életminőségének javítása 

 

 Intézkedés: Tájgazdálkodási elvek alkalmazása a fejlesztések során 

 

A közlekedési hálózatok és a gazdaság fejlődése egymást segítő folyamatok. Álta-

lánosan megfigyelhető, hogy a könnyen elérhető térségek általában gazdaságilag is 

fejlettebbek. Ugyanakkor az ESDP-ben (Európai Térségfejlesztési Perspektíva) 

megfogalmazott fenntartható fejlődés (sustainable development) elvéhez hozzátar-

tozik, hogy a fejlesztési zónákat mindig körül kell vennie egy védőövezetnek. Az 

élhetőség, a környezeti erőforrások védelme nem áldozható fel a közlekedési háló-

zatfejlesztés érdekében. Az eurorégió stratégiai programjának ezért támogatnia kell 

a kombinált árufuvarozás infrastrukturális hátterének megteremtését, a P + R 

(Parkolj és utazz!) rendszer feltételeinek kialakítását, valamint olyan tervezési el-

vek kidolgozását és a gyakorlatba történő átültetését, amelyek a tájhasználat és a 

környezetgazdálkodás elvárásait ötvözik az integrált területfejlesztés kívánalmaival. 

 

Eredményindikátorok: 

– az új szemléletnek megfelelően elkészített tervek, stratégiák száma (db) 

– a kombinált árufuvarozáshoz kapcsolódó szolgáltatások és szolgáltatók 

számának alakulása (db) 

– a kombinált árufuvarozással eljuttatott áru mennyisége (t) 

– elkészült P + R központok száma (db) 

Hatásindikátorok: 

– a légszennyezési adatok változása (g/m
2
 és g/m

3
) 

– az utasforgalom alakulása az elővárosi tömegközlekedésben (személy) 

 

 

 Intézkedés: Turisztikai infrastruktúra fejlesztése 

 

A régióban élők életminőségének javulása két szempontból is függ a turisztikai 

infrastruktúra fejlesztésétől. Egyrészt a környezetbarát közlekedési módok (kerék-
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páros, vízi turizmus) támogatásával csökken a régió környezeti terhelése, másrészt 

az idegenforgalomban folyamatosan nő a munkahelyek száma, ami így a munka-

nélküliség csökkenését segíti elő. Különösen fontos kérdés ez a szerkezetváltással 

küszködő agrártérségek lakossága számára. A stratégiai program ezért szorgal-

mazza a kerékpárutak, a kisvasutak, valamint a vízi turizmus infrastruktúrájá-

nak, a kapcsolódó szolgáltatásoknak a fejlesztését. 

 

Eredményindikátorok: 

– elkészült, illetve kijelölt kerékpárutak hossza (km) 

– felújított, üzembe helyezett kisvasutak hossza (km) 

– a kerékpáros és vízi turizmus kialakításához szükséges szolgáltatások 

számának alakulása (db) 

Hatásindikátorok: 

– vendégéjszakák számának alakulása (fő) 

– légszennyezési adatok változása (g/m
2
 és g/m

3
) 
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4.3 Iparfejlesztés  

 

4.3.1 Stratégiai célkitűzések  

 

Az Ister-Granum Eurorégió iparára egyoldalúság jellemző. Egyrészt területileg egy szűk 

Duna menti sávra korlátozódik: a Lábatlan–Dorog–Párkány térségben jelentek meg a nagyobb 

vállalatok, amelyek összesen közel 20.000 embernek adnak ma munkát. Eközben az eurorégió 

igen jelentős részén magas a munkanélküliség, az ipar sok helyütt teljesen hiányzik. 

 

A stratégiai program egyik legfontosabb célkitűzése ezért az, hogy a régió versenyké-

pességét komplex módon erősítse. Ehhez az egységes regionális gazdasági tér megteremtése 

szükséges, a megfelelő szolgáltatói háttérrel. Az egységes gazdasági tér kialakítása egyben azt 

is feltételezi, hogy a regionális gazdasági integrációt és a határokon átívelő kooperációt előse-

gítő kezdeményezéseket támogat a program. 

 

Az eurorégió iparának másik egyoldalúsága, hogy elsősorban a betanított munkaerőre ala-

pozott összeszerelés túlsúlya jellemzi, hiányoznak az innovatív jellegű és high-tech iparágak. A 

stratégiai program másik célkitűzése ezért az, hogy az IT-ipar megtelepedését segítse elő. 

 

Az eurorégió harmadik egyoldalúsága a nagyipar túlsúlya. Az iparilag fejlett térségek-

ben elsősorban nem a kis- és középvállalkozások aránya magas, hanem a nagyvállalatoké. 

Ezek körül ugyanakkor nem indult meg a klaszteresedés, a beszállítók nagy része Európa más 

országaiból vagy a tengeren túlról szállít. Az első magyarországi klaszter, mely a Suzuki gyár 

körül alakult ki, mára elsorvadt. Éppen ezért a program kiemelt célkitűzései közé tartozik a 

régió kis- és középvállalkozásainak fejlesztése, versenyképességük növelése és a beszállítói 

pozíciókra alkalmassá tétele. 

 

Végül alapvető fontosságú, hogy az iparfejlesztés ne menjen a régió élhetőségének rová-

sára. A fejlesztések területi elkülönítésével, a regionális szintű koordinációval (amit a közös 

gazdasági tér kialakítása tesz lehetővé) elérhető, hogy az 1950/60-as évekhez hasonló roncso-

lások ne érjék a tájat. 
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4.3.2 Prioritások 

 

A stratégiai program iparfejlesztési fejezetével kapcsolatban az alábbi fő prioritások je-

lölhetőek ki: 

A) Az eurorégió versenyképességének növelése. 

B) A regionális gazdasági integráció erősítése. 

C) Az eurorégióban élők életminőségének javítása. 

 

A) Az eurorégió versenyképességének növelése 

 

Az eurorégió a globális és makrotérségi verseny szereplője. A térség fejlődése, az itt 

élők életkörülményeinek javulása jórészt a versenyképesség megőrzésének feltétele. Minden-

napos tapasztalat, hogy komoly harc folyik az újabb befektetőkért. Az eurorégiónak ebben a 

versenyben kell sikeresen szerepelnie. Ma a régió fejlettsége szempontjából szignifikáns terü-

leti különbségek figyelhetőek meg. Ezeket a különbségeket – a táji adottságok figyelembe 

vétele mellett – mérsékelni szükséges. Másrészt meg kell teremteni azokat a feltételeket, ame-

lyek hosszú távon fenntartják a remélt kedvező trendeket. 

 

 

B) A regionális gazdasági integráció erősítése 

 

Az eurorégió versenyképességét nem kizárólag az újabb befektetők növelik. Hasonló-

képpen pozitív hatása lehet egy regionális szintű egységes gazdasági tér létrehozásának. Ami-

kor egy nagyobb befektető a térségben megtelepül, legyen információja az esetleges helyi 

beszállítókról, alakuljanak ki regionális beszállítói hálózatok. Ehhez az itt működő vállalkozá-

sok által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztése és a térségi együttműködés feltételeinek 

megteremtése szükséges. 

 

 

C) Az eurorégióban élők életminőségének javítása 

 

Az ipar fejlesztésével a program általánosabb célkitűzéseit szolgáljuk: a régió bevételei-

nek növekedését, az itt élők életminőségének javítását, végső soron az eurorégió népesség-

megtartó, illetve népességvonzó erejének növelését. Az iparfejlesztés éppen ezért nem járhat a 

környezeti terhelés jelentős növekedésével, választ kell adnia a munkaerő-piaci anomáliákban 

megjelenő kihívásokra, és hozzá kell járulnia a térség egészének fokozatos életszínvonal-

emelkedéséhez. 
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4.3.3 Alprogramok  

 

 

4.3.3.1 Befektetőbarát környezet kialakítása 

 

 Intézkedés: Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet kialakítása az eurorégió  

magterületén 

 

A Mária Valéria híd által összekötött két határ menti térség számos szempontból 

egészíti ki egymást. Az ipar területén ez abban mutatkozik meg, hogy míg a fejlett 

ipari övezet a Duna jobb partján található, addig a logisztikai háttér kapacitás a 

szlovákiai oldalon erős (kihasználatlan, nagy teljesítményű, villamosított vasúti 

pályaudvar, teherkikötő). Ugyanakkor Párkány térségében a papírgyár az egyetlen 

jelentős ipari foglalkoztató, míg a magyar oldalon a logisztikai háttér igen ala-

csony színvonalú.  

A térség további fejlődése és a területi különbségek mérséklése érdekében a befek-

tetői-logisztikai övezet kialakítása célszerűnek látszik. Ezáltal a szlovák oldalon 

meglévő, illetve fejlesztés előtt álló logisztikai háttérbázis (párkányi vasúti pá-

lyaudvar, ebedi multimodális logisztikai központ, új teherkikötő) és a magyar 

oldalon még kihasználatlan esztergomi repülőtér kínálata összekapcsolható a tér-

ség iparfejlesztési (ipari parkok, befektetési területek) tevékenységével. Az öve-

zet egyben magas színvonalú szolgáltatói hátteret (raktárbázisok, diszpécserköz-

pontok, inkubátorházak, informatikai hálózatok stb.) is biztosít az ide települő 

vállalkozásoknak. 

 

Eredményindikátorok: 

– a logisztikai szolgáltatások számának változása (%) 

– a logisztikai központok napi forgalma (t) 

– a térségbe települt új vállalkozások száma (db) 

– a létrehozott új munkahelyek száma (státusz) 

Hatásindikátorok: 

– az érintett települések bevételeinek növekedése (%) 

– az érintett települések lélekszámának alakulása (lakos) 

 

 

 Intézkedés: Vállalkozási területek kialakítása az eurorégió településein 

 

A régió területén megfigyelhető területi különbségek jórészt az ipari üzemek 

egyenetlen eloszlására vezethetőek vissza. A stratégiai program éppen ezért ösz-

tönzi (a regionális szintű tervezési alapelvek és a környezetvédelem kívánalmainak 

tiszteletben tartásával) a települési vállalkozási területek kialakítását és a befekte-
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tők betelepítését olyan térségekbe, ahol a munkanélküliség magas. Az intézkedés 

keretében támogatás nyújtható a terület kialakításához kapcsolódó közműfejlesz-

tésre, ipari célú létesítmények felújítására, építésére, valamint a befektetési 

marketingtevékenység folytatására. 

 

Eredményindikátorok: 

– a kialakított vállalkozási területek száma (db) 

– a lefektetett közművek hossza (km) 

– a felújított/felépített ipari létesítmények száma (db) 

Hatásindikátorok: 

– az egyes településeken megjelent befektetők számának alakulása (db) 

– a létrehozott új munkahelyek száma (státusz) 

– a település bevételeinek alakulása (%) 

 

 

 Intézkedés: Tudásalapú gazdasági tér megteremtése 

 

Az eurorégióban megtelepült multinacionális vállalatok alapvetően alkatrész-

összeszerelésre specializálódtak, magasan képzett munkaerőre csak néhány szak-

mában van szükség. A régió versenyképességét tartósan az biztosíthatja, ha a kva-

lifikált munkaerőt igénylő, fejlett technológiát alkalmazó IT-cégek jelennek meg a 

térségben. A stratégiai program ösztönzi ezeknek a környezetkímélő iparágaknak a 

megtelepülését, valamint az ehhez szükséges háttérberuházások (pl. szolgálati la-

kások építése, kutatási-fejlesztési központok létrehozása, IT-falvak kialakítása, 

szakképzési modellprogramok elindítása stb.) biztosítását. 

 

Eredményindikátorok: 

– a régióban bejegyzett IT-vállalkozások száma (db) 

– a létrehozott kutatási-fejlesztési állások száma (státusz) 

– a létrehozott új munkahelyek száma (státusz) 

– a meghirdetett képzések száma (kurzus) 

– a képzéseken végzett hallgatók számának alakulása (fő) 

Hatásindikátorok: 

– a vállalkozások által nyújtott szolgáltatások száma (db) 

– a vállalkozások által nyújtott szolgáltatások igénybevevőinek száma (db) 

– a település bevételeinek alakulása (%) 

 

 

4.3.3.2 A regionális gazdasági integráció erősítése 

 

 Intézkedés: A regionális gazdasági integráció erősítése 

 

Az eurorégió versenyképességét alapjaiban befolyásolja egy egységes gazdasági 

tér kialakítása, ahol az egyes vállalkozások közötti interakciók száma, intenzitása, 
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az információcsere eszközeinek megléte egyben újabb vállalkozások alapítását, 

közös projektek megvalósítását is segíti. Az egységes gazdasági tér vonzó lehet 

újabb nagybefektetők számára is. A program éppen ezért támogatja a térségi szintű 

vállalkozói együttműködések, klaszterek kialakítását, szakmai vásárok, vállal-

kozói találkozók megrendezését, vállalkozói klub szervezését és működtetését, 

valamint a régióban működő kis- és középvállalkozások szolgáltatási színvonalát 

fejlesztő és integrációját elősegítő intézmények (inkubátorházak, portálok, 

partnerségi modellprogramok stb.) létrehozását. 

 

Eredményindikátorok: 

– a közös projektek száma (db) 

– a vállalkozói együttműködések száma (db) 

– a regionális portál napi forgalma (felhasználók száma) 

– a regionális vállalkozói klub tagjainak száma (fő) 

– a létrehozott inkubátorházak száma (db) 

– az inkubátorházak forgalma (ügyfél) 

Hatásindikátorok: 

– a létrehozott új vállalkozások száma (db) 

– a létrehozott új munkahelyek száma (státusz) 

– a létrehozott klaszterekben részt vevő vállalkozások száma (db) 

 

4.3.3.3 Az eurorégióban élők életminőségének javítása 

 

 Intézkedés: Környezetközpontú iparfejlesztés 

 

Számos közép- és kelet-európai térség küszködik ma a szocializmus idején végre-

hajtott nagy arányú iparfejlesztés negatív következményeivel. A szerencsétlen 

szerkezetű, tájroncsoló és környezetromboló ipari körzetek ma a strukturális vál-

ság által leginkább érintett területei az átalakulóban lévő gazdaságoknak. 

A szükséges iparfejlesztést az eurorégióban össze kell hangolni a környezetvéde-

lem és a humán ökológia szempontjaival is. A stratégiai program e téren egyrészt a 

tájközpontú integratív tervezési gyakorlat, az ehhez kapcsolódó modellprog-

ramok, másrészt a környezeti szempontokat figyelembe vevő iparágak, szállítási 

módok (környezetbarát technológiára áttérés, kombinált árufuvarozási mód-

szerek) támogatásával igyekszik pozitív hatást elérni. 

 

Eredményindikátorok: 

– a fenti elvek szerint megszületett koncepciók, tervek, tanulmányok száma (db) 

– a környezetbarát technológiai fejlesztések száma (db) 

– a kombinált módszerrel szállított áru mennyisége (km/t) 
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Hatásindikátorok: 

– a régió szennyezettségi mutatóinak alakulása 

– a környezetbarát cégek aránya regionális szinten (%) 

– a régió népességmegtartó erejének növekedése (fő/km
2
) 

 

 

 Intézkedés: A munkaerő-piaci problémák kezelése 

 

Az iparfejlesztés alapvető célja az adott térség népességmegtartó erejének növelé-

se, az ott élők életszínvonalának emelése, életkörülményeik javítása. Ezért az ipar-

fejlesztést eszköznek kell tekintenünk a ma meglévő munkaerő-piaci anomáliák 

kezelése szempontjából. A stratégiai program számos aktivitást támogat, amelyek 

e célt elérni segítenek: regionális szintű, egységes munkaügyi adatbázis létre-

hozása, működtetése; egységes regionális munkaerő-irányítási rendszer kiala-

kítása; a képzési, szakképzési hálózat régió szintű integrációja, fejlesztése; a 

hátrányos helyzetű rétegek elhelyezkedésének támogatása; a helyi munkaerő 

foglalkoztatásának ösztönzése. 

 

Eredményindikátorok: 

– a kiközvetített állások száma (db) 

– az elindított szakképzések száma (kurzus) 

– a foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 

– a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának alakulása (%) 

– a helyi munkaerő arányának alakulása (%) 

Hatásindikátorok: 

– a régió népességmegtartó erejének változása (fő/km
2
) 

– az életszínvonal változása (%) 
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4.4 Turizmus  

 

4.4.1. Stratégiai célkitűzések 

 

A régió turizmusfejlesztési programjának alapvető célja a terület egységes, kooperatív, 

jól működő idegenforgalmi régióvá történő kialakítása. A fejlesztési program célkitűzései 

megpróbálják erősíteni a települések életében az idegenforgalom szerepét, egymás közötti 

kapcsolataik erősítését. Mivel a régió megfelelő alapokkal rendelkezik az ágazat igényeinek 

kielégítéséhez, így az idegenforgalom alapvető változásokat idézhet elő a régió gazdasági-

társadalmi életében. 

A tervezési időszak legfontosabb stratégiai célkitűzései a következők: 

 gazdasági és idegenforgalmi szempontból fejlett eurorégió kialakítása, 

 a hosszú távra szóló fenntartható turizmusfejlesztési politika kialakítása és alkal-

mazása, 

 a települések közötti kohézió erősítése az ágazat segítségével. 

A célkitűzések megvalósíthatóságát követik a fejlesztési programban alkalmazandó pri-

oritások és az ezekhez kapcsolódó intézkedések és konkrét projektek is. 

 

4.4.2. Prioritások 

 

A) Az eurorégió turisztikai célterületté való kialakítása és megismertetése, sajátos idegenfor-

galmi arculatának megteremtése 

 

A helyzetértékelés során feltárt attrakciók mennyiségét tekintve az Ister-Granum Euro-

régió megfelelő számú turisztikai vonzásadottsággal rendelkezik, így az elsődleges prioritás 

az eurorégió jelenlegi adottságainak fejlesztése, ezáltal a régió turisztikai arculatának kialakí-

tása. A tervezési feladatoknál figyelembe kell venni a terület-táji és idegenforgalmi szem-

pontból való heterogenitását, a turisztikai termékek értéktermelő képességét, a többi ágazat 

fejlesztési javaslatait, valamint a jelenlegi gazdasági adottságokat egyaránt. 

 

B) A régióban élők életminőségének javítása 

 

A turizmusfejlesztés egyik legfontosabb célja az itt élők életminőségének javítása, 

amely nemcsak a gazdasági szempontokat veszi figyelembe, hanem a lakókörnyezet minősé-
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gének javítását is. A fejlesztések során az életminőség javulásának több szegmense valósulhat 

meg, melyek a következők: 

 a lakosság gazdasági életkörülményeinek javulása, 

 a foglalkoztatás emelkedése a szektorban, 

 a lakókörnyezet minőségének javítása. 

A prioritás a fenti tényezőket úgy próbálja összehangolni, hogy az életminőség javulása 

több szempontból valósuljon meg. 

 

C) A régión belüli kapcsolatok javítása, a települések összehangolt fejlesztési lehetőségeinek 

megteremtése 

 

A fejlesztési politika egyik legfontosabb pillére a régión belüli kapcsolatok elősegítése. 

A turizmus terén olyan lehetőségek nyílnak az itt élők számára, amelyek határokon átívelve 

mutathatnák be régiójuk életét, kulturális összetartozásukat. A fejlesztési programban számos 

olyan projekt található, amelyek elősegítik a települések összehangolt fejlesztését és ösztönzi 

őket a kooperatív munkára. 

 

 

4.4.3. Alprogramok 

 

4.4.3.1. A régió aktív turizmusához kötődő adottságok rekonstrukciója, kialakítása ide-

genforgalmi attrakcióvá 

 

 Intézkedés: Az aktív turizmus színhelyeinek kialakítása, minőségi fejlesztése 

 

Az intézkedés az alábbi aktivitásokat foglalja magába:  

 a határ idegenforgalmi célú átjárhatóságának biztosítása (a hatóságokkal 

való hivatalos kooperáció megteremtése, kölcsönös segítségnyújtás, 

határmenti egyezmények a könnyebb határátlépés céljából); 

 a természetjárás feltételeinek megteremtése és rekonstrukciója, új ösvé-

nyek kijelölése, tájékoztató táblák kijelölése és pihenőhelyek létesítése; 

 a vízi és fürdőturizmus fejlesztése, a folyók és tavak adta lehetőség kiak-

názása: a meglevő kikötők felújítása, minőségi fejlesztések (jachtkikötő) 

valamint a jelenlegi kikötői infrastruktúra bővítése (szálláshely, tároló he-

lyiségek), szabad strandok létesítése és tereprendezés; 
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 a nemzetközi kerékpárút-hálózatba való csatlakozás, valamint az Ipoly 

és a Garam menti településeken komplex kerékpáros-útvonalak kijelölése 

és a települések bevonása a turisták fogadásába (szálláshely-kialakítás, in-

formációs táblák, szervizek, kölcsönzők létesítése);  

 a lovasturizmus népszerűsítése, további szálláshelyek kialakítása, minősé-

gi fejlesztése és összekapcsolása a falusi turizmussal (kézműves bemuta-

tók, gasztronómia); 

 a jelenlegi vadászházak felújítása és a horgásztavak tereprendezése; a 

horgászengedélyek, jegyek beszerzési lehetőségének könnyítése (pl. utazá-

si irodákban információs pontokon történő árusítása), tároló létesítmények 

kialakítása. 

 

Eredményindikátorok: 

– megvalósult beruházások volumene (€/év) 

– új turisztikai vállalkozások száma (db) 

– létrehozott új szálláshelyek száma (ágy) 

– a régióba látogató aktív turisták száma (fő/év) 

– a vendégéjszakák számának alakulása (fő) 

Hatásindikátorok: 

– a turizmusban érintett vállalkozások adózott nyereségének alakulása (€/év) 

– újabb turisztikai termékek megjelenése (termékszám) 

 

4.4.3.2. Az Ister-Granum Eurorégió kulturális központtá történő kialakítása 

 

 Intézkedés: A régió hagyományos kulturális színhelyeinek rekonstrukciója, kialakítása 

 

Az intézkedés célja a kulturális turizmus már meglévő helyszíneinek fejlesztése, 

valamint új termékek kialakítása, a megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása. 

Az intézkedés keretében az alábbi aktivitások valósulnak meg: 

 az Ister-Granum Eurorégió mint vallási központ arculatának megteremtése, 

a vallás- és zarándokturizmus népszerűsítése: zarándokutak kijelölése, 

több szubrégió kialakításával (pl. Ipoly és Garam menti, ’Erdőkörnyéki’ és 

Mindszenty zarándokutak); 

 a szakrális turizmus helyszíneinek látogathatóvá tétele; 

 több helyszín összekapcsolásával kulturális körutak szervezése, a búcsú-

járó helyek népszerűsítése; 

 kastélyok felújítása és szálláshelyek biztosítása; 
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 a helyi épített örökség bemutatása és kialakítása: tájházak, vízimalmok, 

létrehozása, fejlesztése, bányaterületek megnyitása; 

 a nemzetiségi kultúrák bemutatási feltételeinek megteremtése. 

 

Eredményindikátorok: 

– új helyszínek száma (db) 

– létrehozott új szálláshelyek száma (ágy) 

– a régióba látogató aktív turisták száma (fő/év) 

– a vendégéjszakák számának alakulása (fő) 

Hatásindikátorok: 

– újabb turisztikai termékek megjelenése (termékszám) 

– újabb rendezvények száma (db) 

 

 Intézkedés: A régió rendezvényturizmusának fejlesztése 

 

Az intézkedés célja a régió egységes rendezvény- és megjelenésstratégiájának 

megteremtése, a rendezvények koordinációja. Ennek keretében: 

 a jelenlegi rendezvények népszerűsítése, kor- és témaspecifikus rendez-

vények szervezése, valamint a hagyományőrzés népszerűsítése rendezvé-

nyekkel; 

 a régió hasonló attrakcióival rendelkező településein versenyek, rendez-

vények megszervezése. 

 

Eredményindikátorok: 

– a régióba látogató aktív turisták száma (fő/év) 

– a régióban idegenforgalmi jelleggel megrendezett rendezvények száma (db) 

Hatásindikátorok: 

– létrehozott új szálláshelyek száma (ágy) 

– a régió attrakcióinak ismertsége (látogatók, ill. hirdetések száma) 

 

 Intézkedés: A bor- és gasztronómiai turizmus fejlesztése 

 

Az Ister-Granum Eurorégió nagy részén komoly tradícióval rendelkező borgazdál-

kodás folyik. 2004-ben létrejött az eurorégió borlovagrendje is. A határ két oldalán 

tevékenykedő gazdák nyitottak a határon átívelő együttműködésre, ugyanakkor az 

ehhez szükséges infrastruktúra még nem áll rendelkezésre. Jelen intézkedés célja 

ezen hiányosságok pótlása. Ehhez az alábbi aktivitásokat tartjuk fontosnak: 

 a rossz állapotú borospincék felújítása, a kiszolgáló infrastruktúra fej-

lesztése; 
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 az Ister-Granum Borlovagrend marketingtevékenységének fejlesztése, a 

regionális borversenyek népszerűsítése, a régió borúttá történő kialakítása. 

 

Eredményindikátorok: 

– bor- és gasztronómiai rendezvények száma (db) 

– a regionális borútba bekapcsolódott vállalkozások száma (db) 

– a régióba látogató aktív turisták száma (fő/év) 

– a vendégéjszakák számának alakulása (fő) 

Hatásindikátorok: 

– újabb turisztikai termékek megjelenése (termékszám) 

– a turizmusban érintett vállalkozások adózott nyereségének alakulása (€/év) 

 

 

4.4.3.3. Közös turisztikai attrakciók kialakítása, a települések közötti kohézió elősegítése 

 

 Intézkedés: A folyók két oldalán fekvő települések közös kulturális rendezvényeinek 

szervezése 

 

Az eurorégió belső kohéziójának megerősítését, a regionális identitástudat kialaku-

lását leghatékonyabban és a legkisebb ráfordítással a közös kulturális rendezvé-

nyek segítik elő. Ezért a régiónak törekednie kell arra, hogy minél több, a határo-

kat meghaladó településközi rendezvény valósuljon meg. 

 

Eredményindikátorok: 

– közös rendezvények száma (db) 

– a közös rendezvényeken résztvevő látogatók száma (fő) 

Hatásindikátorok: 

– a határ két oldalán megvalósuló infra- és szuprastruktúra-fejlesztések 

volumene (€/év) 

– a turizmusban érintett vállalkozások adózott nyereségének alakulása (€/év) 

 

 

 Intézkedés: Határon átívelő fejlesztési lehetőségek hátterének biztosítása 

 

Az integrált turizmusfejlesztés megvalósításához számos háttér feltételnek kell tel-

jesülnie, Ilyenek az alábbiak: 

 kikötőfejlesztések (pl. Duna menti kikötők fejlesztési programja), kerék-

párút-hálózat (pl. Ipoly menti kerékpárút kiépítése), falusi turizmus ellá-

tó-hálózatának (pl. szálláshelyek kialakítása a régióban) fejlesztésére 

koncepciók kidolgozása; 
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 közös turizmussal foglalkozó szervezet létrehozása a régióban; 

 testvér-települési programok újjáélesztése, a jelenlegi kapcsolatok ápolása. 

 

Eredményindikátorok: 

– elkészített stratégiai programok száma (db) 

– kidolgozott projektek száma (db) 

– kidolgozott projektek értéke (€) 

– létrejövő együttműködések, közös projektek száma (db) 

Hatásindikátorok: 

– a határ két oldalán megvalósuló infra- és szuprastruktúra-fejlesztések 

volumene (€/év) 

– újabb, decentralizált kezdeményezések száma (db/év) 

 

 

4.4.3.4. A turisztikai infra- és szuprastruktúra, valamint a marketingtevékenység fejlesztése 

 

 Intézkedés: Az infra- és szuprastruktúra fejlesztése 

 

A turizmus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a megfelelő infrastruktúra, va-

lamint az intézményi háttér megteremtése. Az intézkedés részben más területek in-

tézkedéseire támaszkodik, részben önálló fejlesztéseket irányoz elő. A legfonto-

sabb lépések: 

 a vasúthálózat fejlesztése: a normál és kis nyomtávú vasútvonalak re-

konstrukciója, a börzsönyi kisvasutak fejlesztése és a létesítményeinek fel-

újítása, a kisvasút reneszánszának megteremtése; 

 a közúthálózat és a tömegközlekedés fejlesztése, az eurorégió központjai-

ba (Esztergom és Párkány) való gyorsabb eljutás biztosítása; 

 a falusi turizmus színhelyeinek kialakítása minden potenciális helyszínen, 

valamint kulcsosházak, táborozóhelyek létesítése; 

 minőségiszálláshely-fejlesztés; 

 a települések arculatának, imázsának javítása; 

 a tájházakban, vízimalmokban szálláshelyek kialakítása; 

 vendéglátóhelyek kialakítása; 

 termékspecifikus üzletek kialakítása (pl. kerékpárszerviz, kölcsönző, 

lovasbolt, síkölcsönző, tároló helyiségek); 

 információs pontok létesítése. 
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Eredményindikátorok: 

– a szolgáltatásokat igénybe vevő látogatók száma (fő) 

– a vendégek fajlagos költésének alakulása (€/fő) 

– létrehozott új szálláshelyek száma (ágy) 

– a vendégéjszakák számának alakulása (fő) 

Hatásindikátorok: 

– újabb turisztikai termékek megjelenése (termékszám) 

– az idegenforgalmi jellegű vállalkozások számának alakulása (db) 

– az idegenforgalomban foglalkoztatott alkalmazottak száma (fő) 

– a turizmusban érintett vállalkozások adózott nyereségének alakulása (€/év) 

 

 Intézkedés: A régió közös marketingtevékenységének kialakítása 

 

A régió turisztikai fejlődése elképzelhetetlen a megfelelő marketingtevékenység 

nélkül. Hiába rendelkezik egy adott térség a legvonzóbb adottságokkal, ha a célkö-

zönség nem találkozhat ezekkel a turisztikai terméklistákon. Ezért kiemelkedő fon-

tosságú, hogy az eurorégió közös arculattal, egységes termékcsomagokkal jelenjen 

meg a nemzetközi idegenforgalmi piacon. Ehhez az alábbi aktivitásokat kapcsol-

hatjuk: 

 a jelenlegi attrakciók összegyűjtése és közös kiadványban történő eljutta-

tása minden településre és utazási irodához, ügynökséghez; 

 regionális és nemzetközi kiállításokon való részvétel; 

 információs táblák létrehozása állomásokon, hivatalokban, egyéb forgal-

mas helyszíneken. 

 

Eredményindikátorok: 

– kialakított termékcsomagok száma (db) 

– a közös kiadványok száma (kiadvány) 

– a közös tájékoztató létesítmények száma (db) 

– megjelenések száma a különböző szakmai vásárokon (alkalom) 

Hatásindikátorok: 

– vendégéjszakák számának alakulása (fő) 

– az idegenforgalomban foglalkoztatott alkalmazottak száma (fő) 

– a turizmusban érintett vállalkozások adózott nyereségének alakulása (€/év) 

 

4.4.3.5. A gazdasági növekedés elősegítése 

 

 Intézkedés: A foglalkoztatottság növelése az idegenforgalmi szektorban 

 

A stratégiai program célja, hogy a tercier szektorban foglalkoztatottak számát, ará-

nyát növelje, különösen a tartós munkanélküliség és a gazdasági szerkezeti válság 
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által leginkább érintett térségekben. Az eurorégió periférikus, rurális térségeiben a 

korábbi, főként a mezőgazdaságra alapozott foglalkoztatási szerkezet a 90-es 

években összeomlott. A kistelepülések számára a turizmus kitörési pont lehet, mi-

vel ezekben iparfejlesztésre nem lehet számítani. 

Az intézkedés által kijelölt feladatok: a falusi turizmusban dolgozók (szállás-

adók, vendéglátósok), valamint az ideiglenesen foglalkoztatottak számának nö-

velése (helyi idegenvezetők, kézművesek, turisztikai előadók). 

 

Eredményindikátorok: 

– az idegenforgalomban foglalkoztatott alkalmazottak száma (fő) 

– a turizmusban érintett vállalkozások adózott nyereségének alakulása (€/év) 

– a települések idegenforgalmi bevételeinek alakulása (€/év) 

Hatásindikátorok: 

– a szolgáltatásokat igénybe vevő látogatók száma (fő) 

– a vendégek fajlagos költésének alakulása (€/fő) 

– a létrehozott új turisztikai termékek száma (db) 

– az idegenforgalom részarányának növekedése a regionális GDP-n belül (%) 

– a szolgáltatási szektorban érintett további vállalkozások bevételeinek növe-

kedése (€) 

– a bevételek növekedésének köszönhetően végrehajtott újabb fejlesztések ér-

téke (€) 
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4.5 Mezőgazdaság-fejlesztés 

 

4.5.1 Stratégiai célkitűzések 

 

Általános célkitűzésként fogalmazható meg az eurorégió területén élők életminőségének 

javítása egy a térség adottságaira épülő, piaci, természeti viszonyokhoz igazodni tudó, ver-

senyképes, magas jövedelemtermelő képességű mezőgazdaság megteremtésén keresztül.  

Speciális célkitűzések: 

 a termőhelyi adottságoknak (agroökológiai potenciál) megfelelő, fenntartható, kör-

nyezetkímélő, tájjellegű gazdálkodási és termelési rendszerek kialakítása; 

 a gazdaságok életképességének, jövedelemtermelő képességének és termelési haté-

konyságának javítása, a termelők piaci pozíciójának javítása. 

 

4.5.2 Prioritások 

 

A szektorstratégia az alábbi prioritások érvényesítésén keresztül szolgálja a célkitűzések 

megvalósulását: 

 

A) A racionális földhasználat, tájjellegű, természet- és környezetkímélő gazdálkodás megteremté-

se, az agroökológiai adottságok, a hagyományok és a piac követelményeinek figyelembevételével 

 

A racionális földhasználat, környezetkímélő gazdálkodás elterjesztését a mai gyakorlatra 

jellemző ésszerűtlen, kizsákmányoló gazdálkodás indokolja, amely hosszú távon nem fenn-

tartható. Az ilyen új típusú gazdálkodás együttesen veszi figyelembe az agrár-, vidékfejleszté-

si, környezet- és természetvédelmi alapelveket, valamint az erőforrások fenntartható használa-

tára épül. A régió mezőgazdaságának fejlesztése elképzelhetetlen a meglévő adottságok és 

kiépült hagyományok figyelembe vétele nélkül.  

 

B) A gazdasági tevékenységek diverzifikálása, hatékony beszerzési, termelési, értékesítési 

üzemméretek kialakítása, a versenyképesség fokozása 

 

A helyzetfeltárásban bemutatott versenyképtelen termelés (korszerűtlen infrastrukturális 

háttér, magas előállítási költségek, alacsony jövedelmezőség) indokolja a jövedelmezőség 



 120 

növelésének, mint prioritásnak megjelenését: a piaci viszonyokhoz rugalmasan alkalmazkodni 

képes üzemméret kialakítása, szövetkezetek létrehozása elengedhetetlen.  

 

C) A mezőgazdaság humánerőforrás-bázisának fejlesztése, az együttműködés erősítése 

 

A versenyképesség alapvető feltétele a gazdálkodók szaktudásának, felkészültségének, 

érdekérvényesítő képességének növelése.  

 

4.5.3. Alprogramok 

 

4.5.3.1. A mezőgazdasági struktúrák átalakítása 

 

 Intézkedés: Az agroökológiai adottságoknak megfelelő, fenntartható mezőgazda-

sági földhasználat és termelési struktúra kialakítása 

 

Az intézkedés a tájgazdálkodás lehetőségeit figyelembe vevő környezetkímélő 

(alternatív, integrált) növénytermesztés megvalósítását célozza, melynek része a 

talajművelés, tápanyag-gazdálkodás, fajtahasználat, vetésforgó, növényvédelem.  

 

Eredményindikátorok: 

– a programba bevont gazdaságok száma (db) 

– létrejött, fejlesztett ültevények nagysága (ha) 

– kifejlesztett, előállított termékek mennyisége (db) 

Hatásindikátorok: 

– a környezet és a tájelemek állapotának javulása (talajszennyezési mutatók) 

– az éves árbevétel-, jövedelemszint növekedése (€/év) 

 

 Intézkedés: Alternatív termelési formák alkalmazása (diverzifikáció), és az ezekkel 

kapcsolatos mintagazdaságok kialakítása 

 

Ezen intézkedés tartalmazza minden, az adott tájegységre jellemző, egyedi élelmi-

szer vagy élelmiszer-alapanyag termelését, feldolgozását, illetve az ökológiai, 

bio-, integrált hasznosítás bevezetését, a meglévő gazdaságok fejlesztését, bővíté-

sét, valamint az ilyen típusú tapasztalattal, eredményekkel rendelkező mintagaz-

daságok kialakítását. Az intézkedés keretében az alábbi kiegészítő jellegű növé-

nyek termesztése, gyűjtése, feldolgozása támogatható: 

 gyógy-, fűszer- és aromanövények; 
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 ültetvények: dió, szelídgesztenye, mogyoró, mandula, málna, szeder, ribiz-

li, szamóca, köszméte, cseresznye, meggy, barack; 

 gomba, áfonya, birs.  

 

Eredményindikátorok: 

– a programba bevont (minta)gazdaságok száma (db) 

– létrejött, fejlesztett ültevények nagysága (ha) 

– kifejlesztett, előállított termékek mennyisége (db) 

Hatásindikátorok: 

– az öko-biotermékek ismertségének bővülése, az értékesített mennyiség 

növekedése (€/év) 

– a környezet és a tájelemek állapotának javulása (talajszennyezési mutatók) 

– az éves árbevétel-, jövedelemszint növekedése (€/év) 

 

 Intézkedés: A mezőgazdasági infrastruktúrák rekultivációja 

 

Az intézkedés keretében az elöregedett, korszerűtlen gyümölcs- és szőlőültetvé-

nyek korszerűsítésére, valamint a használat alól kivont ültetvények és állattar-

tó telepek felszámolására, átalakítására van lehetőség.  

 

Eredményindikátorok: 

– a felszámolt, felújított, átalakított ültetvényterületek/állattartó telepek 

nagyságának növekedése (ha; m
2
) 

– a létrehozott új termelési egységek számának növekedése, kapacitásának 

bővülése (db) 

Hatásindikátorok: 

– a rekultivált területek más irányú hasznosulásának bővülése, az ebből 

származó jövedelem növekedése (€/év) 

 

4.5.3.2. A mezőgazdasági termelés hatékonyságának, versenyképességének javítása 

 

 Intézkedés: Infrastruktúra-fejlesztés, beruházások a növénytermesztésben, állatte-

nyésztésben és kertészetben 

 

Ezen intézkedés keretében valamennyi mezőgazdasági infrastruktúra fejlesztésre 

kerül az ökonómiailag életképes gazdaságokban: a növénytermesztésben használt 

erő-, munkagépek, eszközök, technológia; az állattenyésztés és kertészet épület-, 

berendezés-, gépállománya; a mezőgazdasági utak. Lehetővé teszi a licensz-, 

know-how-, gép-, eszközvásárlást, az épületfelújítást, -bővítést, -

korszerűsítést. 
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Eredményindikátorok: 

– az intézkedés keretében beszerzett új eszközök, gépek, berendezések száma (db) 

– teljesítménynövekedés (kWh; LE) 

– a felújított, korszerűsített épületek, létesítmények számának növekedése, 

alapterületének bővülése (db; m
2
) 

– termésátlag, területre vetített állatlétszám növekedése (%) 

– létrehozott, illetve megőrzött munkahelyek száma (státusz) 

– költségcsökkenés (€) 

Hatásindikátorok: 

– a termék ismertségének, piaci részesedésének bővülése (eladott db/év) 

– az éves árbevétel-, jövedelemszint növekedése (€/év) 

 

 Intézkedés: A termékek magasabb feldolgozottsági szintjét, minőségnövekedést 

szolgáló fejlesztések 

 

Az intézkedés alapvetően az eurorégióban megtermelt termékek magasabb 

feldolgozottsági szintjének biztosítását, ezen keresztül a nagyobb hozzáadott ér-

téket és a magasabb helyi minőség elérését szolgálja. 

 

Eredményindikátorok: 

– üzemképes berendezések, gépsorok, feldolgozó technológiák mennyiségé-

nek bővülése (gép) 

– teljesítmény-, minőségnövekedés, költségek csökkentése (€) 

– a termékkibocsátás mennyiségének növekedése, minőségének, összeté-

telének javulása (db; €/db) 

– létrehozott, illetve megőrzött munkahelyek száma (státusz) 

Hatásindikátorok: 

– a termékminőség egyenletességének javulása (€/db) 

– a termékek ismertségének, piaci részesedésének bővülése (eladott db/év) 

– az éves árbevétel-, jövedelemszint növekedése (€/év) 

 

 Intézkedés: Új típusú szövetkezetek létrehozása, az együttműködés ösztönzése 

 

Az új típusú szövetkezetek létrejöhetnek a beszerzési, termelési, feldolgozási, ér-

tékesítési tevékenységek, illetve ezek valamely kombinációjának közös szervezé-

se, végzése érdekében. Alapvető szempont, hogy a gazdálkodó szervezetek közötti 

együttműködés megerősödjön, az érdekérvényesítő képesség javuljon.  

 

Eredményindikátorok: 

– a szövetkezetekben részt vevő gazdálkodók száma (fő) 

– a közösen végzett tevékenységek arányának növekedése (%) 

– a beszerzések mennyiségének, a megművelt terület nagyságának, a meg-

termelt és értékesített termékmennyiségnek a növekedé-

se (db; ha) 
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– a hatékonyság növekedése, a költségek csökkenése (€) 

– közös beruházások, fejlesztések, tervek, fejlesztési koncepciók számának 

bővülése (db) 

Hatásindikátorok: 

– árszínvonal, piaci részesedés növekedése (€) 

– közös termékek bevezetése, értékesített mennyiség növekedése (db/év) 

– az éves árbevétel-, jövedelemszint növekedése (€/év) 

 

 Intézkedés: A piaci igények feltárására irányuló kutatás, ennek alapján termékkör-

kialakítás 

 

Az intézkedést a termelő és feldolgozó egységek közötti információ- és együttmű-

ködés-hiány indokolja. Rendkívül szükséges egy, a hosszú távú tervezést lehetővé 

tevő piackutatás, amely főként a régiós és régión kívüli feldolgozóipari szükség-

leteket, igényeket tárja fel. Az eredmények alapján termelők bevonására kerül sor, 

akik áttérnek az igény szerinti termelésre. 

 

Eredményindikátorok: 

– a potenciális feldolgozó üzemek mennyiségi, minőségi szükségleteinek bő-

vülése (%) 

– a programban részt vevő termelők száma (fő) 

– tanulmány a kutatási eredményekről (db) 

– eurorégiós termékkör kialakítása (db) 

– termelői, értékesítési tervek számának növekedése (db) 

– termelői-feldolgozói együttműködések bővülése (db) 

Hatásindikátorok: 

– jövedelmező, hatékony együttműködések, gazdálkodások bővülése (db) 

– az éves árbevétel-, jövedelemszint növekedése (€/év) 

 

 

4.5.3.3. A mezőgazdasági tudásbázis bővítése, a gazdálkodók ismeretanyagának szélesítése 

 

 Intézkedés: A gazdálkodó szervezetek képzése, tájékoztatása 

 

Az intézkedés magában foglalja a beszerzés, termelés, értékesítés témákat érintő 

korszerű ismeretanyag kifejlesztését, alap szintű, szak-, tovább- és átképző 

programok szervezését, az oktatók továbbképzését, valamint a munkaerőpia-

con való elhelyezkedést segítő tevékenységek kidolgozását.  
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Eredményindikátorok: 

– a speciálisan kifejlesztett tananyag mennyisége (kötet) 

– a tanfolyamokat elvégzett gazdálkodók száma (fő) 

– az elindított tanfolyamok száma (db) 

– a szabad munkaerőpiacon elhelyezkedettek számának (fő) 

Hatásindikátorok: 

– a fejlesztések számának bővülése, megvalósulásuk időtartama (db; év) 

– az éves árbevétel-, jövedelemszint növekedése (€/év) 
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4.6 Környezetvédelem 

 

4.6.1 Stratégiai célkitűzések 

 

Általános célkitűzésként fogalmazható meg az emberi életminőség javítása a környezet 

fenntartható fejlődése mellett; valamint a fenntartható fejlődés megvalósításának környezeti 

megalapozása a különböző szektorok együttműködése által. 

Speciális célkitűzések: 

 az ember és a környezet harmóniájának megteremtése; 

 a környezeti és természeti értékek megőrzése, fejlesztése; 

 a környezeti károk megelőzése, ill. csökkentése, valamint a környezeti problémák 

okainak határon átnyúló felszámolása; 

 ökológiailag fenntartható helyi társadalom kialakítása, a társadalom környezettel 

kapcsolatos értékrendszerének pozitív befolyásolása, valamint a társadalmi 

részvétel erősítése a környezetvédelmi célok elérésében. 

 

4.6.2 Prioritások 

 

A szektorstratégia az alábbi prioritások érvényesítésén keresztül szolgálja a célkitűzések 

megvalósulását a II. Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban: 

 

A) Az ökoszisztémák védelme, a fenntartható fejlődés elvének beépítése a környezeti ele-

mekkel való gazdálkodási szemléletbe 

 

A megújuló, és főként a nem megújuló természeti erőforrásokkal való takarékos gazdál-

kodás, megőrzésük a jövő generációk számára. A természetes rendszerek, a természeti értékek 

és a természeti folyamatokban lévő információk megőrzése. 

 

B) A környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben 

 

A gazdaság fejlesztését úgy kell megvalósítani, hogy a növekvő jólét csökkenő környe-

zetterheléssel járjon. A gazdasági fejlődés során a társadalom és a környezet harmonikus vi-

szonyának kialakítására és fenntartására, fenntartható erőforrás-használatra, a környezet ter-
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helhetőségét nem meghaladó igénybevételére, károsodásának megelőzésére, ill. a negatív ha-

tások minimalizálására kell törekedni. 

 

C) A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos tudatosság fejlesztése, az ismeretek bővítése 

 

A környezet állapotában végbemenő változások, a környezeti hatások és a különböző in-

tézkedések környezeti hatásainak figyelemmel követése, értékelése. Az irányítás, a koordiná-

ció, az együttműködés és a tájékoztatás javítása az érintettek között. 

 

4.6.3. Alprogramok 

 

4.6.3.1 A biológiai sokféleség védelme és tájvédelem 

 

 Intézkedés: Védett természeti területek, értékek megóvása, fenntartása 

 

Ezen intézkedés magában foglalja az országos és helyi védelem alatt álló, valamint 

a természetvédelmi oltalom alatt nem álló, értékes természetközeli területek vé-

delmét, rehabilitációját, megőrzését, ökológiai hálózatok (zöld folyosók) kialakí-

tását, valamint természetvédelmi kezelési tervek készítését, új védett területek 

kijelölését. 

 

Eredményindikátorok: 

– a természetvédelmi célú projektek száma (db) 

– a természetvédelmi kezelési tervek száma (db) 

– a védett természeti területként nyilvántartott területek számának, kiterje-

désének növekedése (db; ha) 

– ex lege védett természeti területek és értékek nyilvántartott számának bő-

vülése (db/év) 

Hatásindikátorok: 

– a védetté nyilvánított területek számának, kiterjedésének növekedése (db; ha) 

– a megőrzött életközösségek számának növekedése (egyed) 

 

 Intézkedés: Természetszerű élőhelyek, tájértékek védelme 

 

Ezen intézkedés magában foglalja a természetközeli élőhelyek (erdők, füves és 

vizes természeti területek) védelmét, revitalizációját, rekonstrukcióját és terüle-

tük növelését; vízfolyások, állóvizek renaturalizációját; génbankok, gyűjtemé-
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nyes kertek felújítását, fenntartását, fejlesztését, valamint az egyedi tájértékek ka-

taszterezését. 

 

Eredményindikátorok: 

– a feltérképezett természetközeli élőhelyek számának, kiterjedésének nö-

vekedése (db; ha) 

– a revitalizációs, rekonstrukciós és renaturalizációs tervek és projektek 

számának növekedése (db) 

– a felújított génbankok, gyűjteményes kertek számának, területének, faj-

száma (db; ha) 

– a felmért egyedi tájértékek számának, területének növekedése (db; ha) 

Hatásindikátorok: 

– az élőhelyek biológiai sokféleségének növekedése (faj/ha) 

– a megőrzött életközösségek számának növekedése (egyed) 

 

 Intézkedés: Felszíni és felszín alatti vízminőség-monitoringrendszerek kiépítése, 

fejlesztése és köztájékoztatás 

 

Ez az intézkedés magában foglalja a mindenkori minőségi állapotot nyomon köve-

tő mérő, megfigyelő, észlelő és ellenőrző monitoringrendszer kialakítását, fej-

lesztését főként a kisvízfolyások esetében; a két ország adatainak közös feldolgo-

zását, integrálását a magasabb szintű rendszerekbe, valamint a helyi lakosság szé-

leskörű tájékoztatását. 

 

Eredményindikátorok: 

– a monitoringrendszer állomásszámának növekedése, területi eloszlásának 

kibővülése (db/ha) 

– a gyűjtött adatok mennyisége (db) 

– az adatgyűjtésbe bevont személyek, civil szervezetek száma (db) 

– a felszámolt vízszennyező források száma (db) 

Hatásindikátorok: 

– a felszíni és felszín alatti vizek ökológiai állapotának javulása (vízszennye-

zési mutatók) 

– a környezetterhelés csökkenése (szennyezettségi mutatók) 

 

4.6.3.2 A környezetminőség, a terület- és földhasználat fejlesztése 

 

 Intézkedés: Talajvédelem 

 

Ezen intézkedés magában foglalja a racionális földhasználat elterjesztését, egy 

talajvédelmi információs és monitoringrendszer kialakítását. Lehetővé teszi 

ezáltal a termőtalajok védelmét, termőképességük hosszú távú megőrzését. 
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Eredményindikátorok: 

– a földvédelmi stratégiák száma (db) 

– a talajok környezetminőség-vizsgálati eredményeinek bővülése, temati-

kus talajtérképek számának növekedése (db) 

– a talajpusztulás (erózió, defláció) által veszélyeztetett, lehatárolt területek 

számának, nagyságának csökkenése (ha) 

– a mezővédő zöldsávok kiterjedésének növekedése (ha) 

Hatásindikátorok: 

– a talajpusztulás mértékének csökkenése (talajszennyezési mutatók) 

– a támogatások arányának növekedése (€/ha) 

 

 Intézkedés: A Nemzeti Agrár-Környezetvédelmi Programhoz (NAKP) kapcsolódó 

intézkedések 

 

A fenntartható agrártermelést és vidékfejlesztést elősegítő NAKP célprogramjai-

hoz (agrár-környezetgazdálkodás, integrált gazdálkodás, ökológiai gazdálkodás, 

extenzív gyephasznosítás, vizesélőhely-hasznosítás, Érzékeny Természeti Terüle-

tek) való csatlakozás. Emellett ide kapcsolódik a vidékfejlesztési szempontú ter-

vezés, az ökotermékek piacának fejlesztése, a szemléletformálás erősítése. 

 

Eredményindikátorok: 

– a környezet- és természetkímélő hasznosítási módok számának, területi 

arányának bővülése (db; ha) 

– a NAKP-támogatásban részesülő területek nagyságának növekedése, 

művelési ágának megoszlása (ha; %) 

– a programban részt vevő gazdálkodók számának bővülése (fő) 

– a tájfajták számának, alkalmazásának, arányának bővülése a termelésben (db; %) 

– az új telepítésű erdőterületek nagyságának növekedése (ha) 

Hatásindikátorok: 

– az ökotermékek számának növekedése, piaci részesedésének bővülése (db; %) 

– a NAKP keretében folyósított támogatások nagyságának, az összjövedelmen 

belüli arányának növekedése (€; %) 

 

4.6.3.3 A környezettudatosság növelése 

 

 Intézkedés: A környezeti nevelés, a környezettudatosság fejlesztése 

 

Ezen intézkedés magában foglalja a környezet- és természetvédelmi ismeretek, a 

környezettudatosság közvetítését nem csupán az iskolai oktatáson, hanem a tár-

sadalom szélesebb rétegeit elérő csatornákon (fórumok, kiadványok, média) ke-

resztül is, lehetővé téve ezáltal a lakosság környezettudatosságának fejlődését, va-
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lamint aktívabb részvételét a környezettel és természettel kapcsolatos döntések 

meghozatalában, a környezeti problémák tevőleges megoldásában. 

 

Eredményindikátorok: 

– az oktatási dokumentumok (tantervek, képesítési dokumentumok) száma (db) 

– a pedagógiai szolgáltatások környezeti nevelési tartalmának erősödése (%) 

– a környezet- és természetvédelmi szakképzést elvégzettek száma (fő) 

– a szakkiadványok, médiamegjelenések számának növekedése (db) 

– a fórumok és résztvevőik száma (fő) 

Hatásindikátorok: 

– a környezettudatosság megjelenése a mindennapi életben, a fogyasztási szo-

kásokban (%) 

– a környezettudatosság megjelenése a terület- és településrendezésben (db terv) 

 

 Intézkedés: Környezeti információ-szolgáltatás, szaktanácsadás 

 

Ezen intézkedés magában foglalja egy eurorégiós szintű környezeti információs 

rendszer és környezeti szaktanácsadási hálózat létrehozását. Épít a meglévő in-

formációszolgáltató elemekre, valamint tanácsadó szolgáltatásokra, kibővítve azo-

kat szervezetileg és területileg egyaránt. 

 

Eredményindikátorok: 

– az információs rendszer végpontjai számának növekedése, működési mu-

tatóik javulása (db) 

– a bemutatott adatok mennyiségének bővülése (%) 

– a szaktanácsadó hálózat tagjai számának növekedése (fő) 

– a tanácsadást kérők számának növekedése (fő; db) 

Hatásindikátorok: 

– a környezetbarát ipari és lakossági fejlesztések, beruházások számának, ará-

nyának növekedése (%) 

 

 Intézkedés: A fenntartható fejlődés gyakorlatának bevezetése 

 

Ezen intézkedés magában foglal minden olyan kezdeményezést, amely a fenn-

tartható fejlődés elvének meghonosítását (a természeti tényezők integrálása a tár-

sadalmi életbe és a gazdasági fejlődésbe) és köztudatba való átültetését célozza. E 

tevékenységek eredményes tervezéséhez és megvalósításához ágazatközi együtt-

működés és a lakosság széles körű bevonása szükséges. 

 

Eredményindikátorok: 

– az ágazatközi, fenntartható fejlődést elősegítő stratégiák száma (db) 



 130 

– a közösen tervező partnerségek és akciócsoportok száma (db) 

– a fenntartható fejlődést elősegítő sikeres projektek száma (db) 

Hatásindikátorok: 

– a fenntartható fejlődés szélesebb köztudatba való bevonulása, a környezet-

tudatosság megjelenése az emberi tevékenység tervezésekor és megvalósítá-

sakor (%) 
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4.7 Kultúra, oktatás 

 

4.7.1 Stratégiai célkitűzések 

 

A program alapvető célkitűzése a kulturális értékek védelme és fejlesztése a régió terü-

letén, valamint a kulturális együttműködések erősítése. A célkitűzés hozzájárul a régió kultu-

rális identitásának fejlesztéséhez, a régió megjelenéséhez az európai szintéren. 

További célkitűzés az oktatás infrastrukturális hátterének fejlesztése, az oktatási intéz-

mények piacképesebbé tétele.   

 

4.7.2 Prioritások 

 

A fenti céloknak megfelelően a program a következő prioritásokat fogalmazza meg: 

A) A együttműködések fejlesztése, a régióidentitást erősítő kulturális események gondozása. 

B) Az oktatási intézmények profiljának átalakítása, együttműködésük fokozása. 

 

4.7.3 Alprogramok 

 

4.7.3.1 A kulturális identitás erősítése, fejlesztése 

 

 Intézkedés: Kulturális programok fejlesztése, együttműködésük erősítése a régió-

ban és a régión kívül 

 

Az intézkedésen belül egyrészt szükséges a kulturális programok leltárba vétele, sike-

res megvalósulásuk segítése, megfelelő marketing és információs háttér kialakítása. 

Mindezekhez a programok gazdáin és szervezőin kívül a régió munkaszervezetének 

hathatós támogatása is szükséges. A kulturális szervezetek közötti együttműködést 

hathatósan segítheti egy rendszeresen megjelenő kulturális folyóirat. 

 

Eredményindikátorok: 

– a kulturális programok leltára (item) 

– a programok kapcsolatrendszerének bővülése, látogatottságuk növekedése (fő) 

– az elnyert támogatások és lebonyolított rendezvények (€; db) 

– kulturális kiadványok, honlap (db; pld; látogatottság) 

Hatásindikátorok: 

– a régió kulturális sokféleségének és egyben egységének megjelenése az európai 

fórumokon (akció) 
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 Intézkedés: A régióban élő etnikumok közötti kulturális hidak kiépítése 

 

Az intézkedés célja, hogy az Ister-Granum Eurorégió területén élő mintegy 10 nemze-

tiség kultúrájának fennmaradását, megismertetését, kölcsönös közeledését támo-

gassa. E célból a hasonló etnikai és geopolitikai helyzetű európai régiókkal történő 

kapcsolatfelvételt és közös projektek, fesztiválok, kutatások megvalósítását, valamint 

az empátiát erősítő oktatási program elindítását irányozza elő. 

 

Eredményindikátorok: 

– a közösen megvalósított kulturális programok száma (item) 

– a programokon részt vevő hagyományőrzők és látogatók száma (fő) 

– a programba bevont európai integrációk száma (db) 

– a kölcsönös közeledést szolgáló oktatási programban résztvevő tanulók száma (fő) 

Hatásindikátorok: 

– a régió kulturális sokféleségének és egyben egységének megjelenése az európai 

fórumokon (akció) 

– a modellprogramot átvevő közép- és kelet-európai régiók száma (db) 

– a kezdeményezés nyomán megvalósuló újabb toleranciaprojektek száma (db) 

– az intézkedésnek köszönhetően elindult közös európai kutatások eredményei 

(kötet) 

 

 

4.7.3.2 A oktatási intézmények erőteljesebb együttműködése és piacképesebbé válása  

 

 Intézkedés: A felsőoktatási intézmények versenyképességének erősítése 

 

Az eurorégióban található felsőoktatási intézményeknek egyre erősödő versenyben 

kell megállniuk a helyüket. Csak egy átgondolt és új stratégia alapozhatja meg a ver-

senyképesség növelését. Az intézkedés ennek az új stratégiának a megszületését támo-

gatja, amely sikere lényegesen erősíti a régió nemzetközi súlyát is. 

 

Eredményindikátorok: 

– az új stratégia kidolgozása (1 stratégia) 

– a nemzetközi kapcsolatok számának növekedése (db) 

– az elnyert pályázatok száma (db) 

– új képzési programok, megoldások bevezetése (kurzus) 

– s hallgatók létszámának növekedése (fő) 

Hatásindikátorok: 

– a régiós felsőoktatás nemzetközi helyzetének erősödése (kurzus; külföldi 

hallgató: fő) 

– a hallgatók jobb elhelyezkedése a munkaerőpiacon (%) 
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 Intézkedés: Az oktatási intézmények nemzetközi kapcsolatainak erősítése 

 

Az oktatás minden szintjén nagyon fontos a nemzetközi kapcsolatok megteremtése 

és ápolása, nemcsak a régióról kialakult kép, hanem a régió kulturális identitásának 

erősödése szempontjából is. 

 

Eredményindikátorok: 

– a nemzetközi kapcsolatok számának növekedése (db) 

– a megvalósított együttes programok száma (db) 

– az oktató- és diákcsere programok által érintettek száma (fő) 

Hatásindikátorok: 

– a régió ismertségének, aktivitásának növekedése (akciók) 

– a régió oktatási intézményeinek megjelenése az európai fórumokon (akció; 

projekt) 

 

 Intézkedés: Az oktatási intézmények háttér infrastruktúrájának fejlesztése 

 

A régióban különösen az alsó- és felsőfokú oktatási intézmények infrastrukturális és 

technikai felszereltsége alacsony szintű. Az intézményfenntartók saját erőből a fej-

lesztéseket nem tudják végrehajtani, ami az iskolák lemaradásához fog vezetni. A 

szolgáltatások infrastrukturális oldalának alacsony szintje az intézmény fennmaradását 

is veszélyezteti sok helyen. A fejlesztéseket a nemzeti forrásokon kívül európai forrá-

sok is támogathatják kellő színvonalú projektek esetében. 

 

Eredményindikátorok: 

– az elnyert pályázatok száma (db) 

– új, képzésen kívüli programok indítása (db) 

Hatásindikátorok: 

– az oktatási intézmények hatékonyabb működése (€/év; hallgató) 

– a diákok elvándorlásának csökkenése, megszűnése (fő) 
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4.8 Civil szervezetek 

 

4.8.1 Stratégiai célkitűzések 

 

A szektort érintő stratégiai program legfőbb célja, hogy megteremtse a regionális integ-

ráció hátterét. Ez a célkitűzés több párhuzamos kezdeményezést is magában foglal. Egyrészt 

létre kell hozni az együttműködés intézményi hátterét, ami a közös munkát napi szinten ga-

rantálja. Ide soroljuk a regionális civil parlament és a régió szintű nonprofit szolgáltatói háttér 

megteremtését. Ugyancsak az integrációt szolgálja a kommunikációt segítő média- és infor-

matikai támogatás, amely nélkül a közös munka, a közös virtuális tér megteremtése ma már 

elképzelhetetlen. Végül ki kell alakítani a tartós együttműködés financiális hátterét is. 

 

A másik fontos célkitűzés a régióban működő civil szervezetek forrásbevonó képessé-

gének növelését érinti. A szektor érdekérvényesítő képessége összefügg anyagi önállóságával. 

A kezdeményezések ereje elválaszthatatlan a biztos anyagi háttértől. Éppen ezért kiemelt ak-

tivitási terület a szektor forrásszerző képességének növelése. 

 

Mindkét célkitűzés aktívan járul hozzá a harmadik célkitűzés teljesüléséhez, amely az itt 

élők életminőségéhez kapcsolódik. Amennyiben ugyanis erősödnek az egészségügyi és szoci-

ális szolgáltatásokat nyújtó vagy éppen a környezetvédő szervezetek, a lakosság életszínvona-

la is emelkedik. A szektor azonban közvetlenül is hozzájárulhat egyes csoportok életminősé-

gének javításához: pl. a hátrányos helyzetű csoportok integrációja, a megváltozott munkaké-

pességűek vagy a tartósan munkanélküliek foglalkoztatása, a nyugdíjas korúak programjainak 

kialakítása stb. révén. 

 

 

4.8.2 Prioritások 

 

A stratégiai program nonprofit fejezetéhez kapcsolódóan az alábbi fő prioritások jelölhe-

tőek ki: 

 

A) Az eurorégión belüli nonprofit integráció kialakulása, intézményesülése, megerősödése 

B) A civil szféra forrásszervező képességének javulása 

C) Az eurorégióban élők életminőségének javulása 
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4.8.3 Alprogramok  

 

 

4.8.3.1 A regionális nonprofit integráció kialakítása 

 

 Intézkedés: Ister-Granum Regionális Civil Parlament létrehozása 

 

A regionális szintű integráció megfelelő szerve az Ister-Granum Regionális Civil 

Parlament, amely az itt működő közel 1.000 szervezet közül a csatlakozni kívánók 

ernyőszervezeteként kezdené meg működését. A parlament egyrészt számos kezdemé-

nyezés elindítója lehet már csak a közös fórum biztosítása okán is, ugyanakkor sok 

alulról szervezett akció becsatornázására, erősítésére is alkalmas lehet. A parlament 

ezen túlmenően a szektor érdekképviseleti szerveként is működik az eurorégión belül. 

A parlament legfontosabb funkciója mégis a regionális gondolkodásmód elterjesztése, 

a regionalizmus társadalmasítása. 

 

Eredményindikátorok: 

– a parlamenten belül együttműködő szervezetek száma (db) 

– a parlament által elindított projektek száma (db) 

– a parlament üléseinek gyakorisága (közgyűlés/év) 

– a parlament által létrehozott és működtetett szakmai bizottságok száma (db) 

– a szakmai bizottságok munkájába aktívan bekapcsolódó személyek száma (fő) 

Hatásindikátorok: 

– a határon átnyúló civil együttműködések számának alakulása (%) 

– a civil parlamenten keresztül kiépült hálózatszerű kapcsolatrendszerekben 

résztvevő szervezetek száma (db) 

– a parlament által indukált megvalósult közös projektek száma (db) 

 

 

 Intézkedés: A regionális civil szolgáltatói irodahálózat kialakítása 

 

A parlament mellett meg kell teremteni azt az intézményi bázist, amely a szektor napi 

működéséhez tudja biztosítani a megfelelő szakmai és szolgáltatási hátteret (pályázati 

tanácsadás, projektmenedzsment, projektek megvalósításában történő közreműködés, 

tréningek szervezése, irodai szolgáltatások stb.). A hálózat kiépítéséhez felhasználha-

tóak a már ma is meglévő elemek (pl. teleházak), de ezek regionális hálózatának ki-

alakítására, illetve számuk (földrajzi elvek szerinti) bővítésére szükség van. 

 

Eredményindikátorok: 

– a szolgáltatói irodahálózathoz tartozó létesítmények száma (iroda) 

– a létrehozott szolgáltatások száma (db) 

– a szolgáltatásokat közvetlenül igénybe vevő szervezetek száma (ügyfél) 

– a létrehozott új munkahelyek száma (státusz) 
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Hatásindikátorok: 

– a helyi szinten újonnan megalakult szervezetek száma (db) 

– az irodákhoz kapcsolódóan megvalósított projektek száma (db) 

– az adott tréségben benyújtott pályázatok száma (db) 

 

 

 Intézkedés: A regionális nonprofit együttműködés média- és informatikai hátterének 

biztosítása 

 

Ahhoz, hogy a szektor a fent megjelölt funkcióit elláthassa, komoly háttér-

infrastruktúrára van szükség. A legfontosabb a kommunikációs csatornák kialakítá-

sa, hiszen az együttműködések csak egy jól szervezett kommunikációs térben jöhetnek 

létre.  

A kapcsolattartás formáit támogató intézkedés egyrészt számol egy nonprofit portál 

elindításával és működtetésével, valamint az együttműködés médiahátterének megte-

remtésével. Ehhez hozzátartozik a rendszeresen (legalább havonta) megjelenő nonp-

rofit hírmondó és egy kétnyelvű regionális rádióadó. 

 

Eredményindikátorok: 

– a nonprofit portál látogatottsága (felhasználó) 

– a nonprofit portálon regisztrált szervezetek száma (db) 

– a civil újság terjedelme (o) 

– a civil újság megjelenésének gyakorisága (t) 

– a civil rádió közszolgálati adásideje (h) 

Hatásindikátorok: 

– a médiumok és a portál által létrejött együttműködések száma (db) 

– a médiumok és a portál által létrejött projektek száma (db) 

– a megteremtett új munkahelyek száma (státusz) 

 

 

 Intézkedés: A regionális civil alap létrehozása és működtetése 

 

A nonprofit együttműködés egyik legsarkalatosabb pontja a financiális háttér megte-

remtése. Mivel ez a szektor tőkeszegény, kezdeményezéseinek megvalósításához ko-

moly külső segítségre szorul. A parlament egyik feladata, hogy létrehozza azt a regio-

nális civil alapot, amelybe egyrészt a tagszervezetek, másrészt a régióban működő vál-

lalkozások fizetnek be, és amely közvetlenül is képes kisebb projekteket finanszírozni. 

Az alapnak lélektanilag igen nagy szerepe van, mivel a kistelepüléseken működő sze-

gény, kis létszámú szervezetek számára esetleg az egyetlen forrást jelenti. Ezáltal vi-

szont elérhető, hogy az adott közösségnek a régióhoz fűződő kapcsolatai erősödjenek. 
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Eredményindikátorok: 

– az alapba befizetett összeg nagysága (€) 

– az alap által finanszírozott projektek száma (db) 

– az alaphoz benyújtott pályázatok száma (db) 

Hatásindikátorok: 

– az alap által indukált helyi kezdeményezések száma (db) 

 

 

4.8.3.2 A civil szféra forrásszerző képességének javítása 

 

 Intézkedés: Regionális képzési központ létrehozása és működtetése 

 

A civil szektor gyengesége legszembetűnőbb a forráshiány területén. Az alprogram ál-

tal kijelölt funkciók ellátásához a szektor forrásbevonó képességét jelentősen erősíteni 

szükséges. Ehhez meg kell teremteni a know how-átadás intézményi hátterét. A régió 

civil szervezetei számára tartott tréningek, tanfolyamok leghatékonyabban egy regio-

nális nonprofit képzési intézmény keretében valósíthatóak meg. Az intézmény rá-

adásul alkalmas volna a szférához kapcsolódó ügyintézői, könyvelői stb. szakmák 

oktatására is. 

 

Eredményindikátorok: 

– az elindított kurzusok száma (kurzus) 

– a kurzusokon résztvevő hallgatók száma (fő) 

Hatásindikátorok: 

– az egy szervezetre jutó felhasznált összeg éves alakulása (€) 

– a létrehozott új munkahelyek száma (státusz) 

– a két part között megvalósított újabb közös projektek számának alakulása (db) 

 

 

 Intézkedés: A tapasztalatszerzés alternatív módjainak támogatása 

 

A képzési központon túlmenően célszerű az ismeretszerzés egyéb módjait is támogat-

ni. Ezek egy része a régión belüli együttműködéseket jelenti (workshopok, börzék, 

találkozók, hálózatok szervezése, 1 %-os kampányok stb.), más részük a régión 

túlmutató jellegű (nemzetközi tapasztalatcsere, szemináriumok, tanulmányutak 

stb.). Mindettől a szektor anyagi függetlenedését, ezáltal érdekérvényesítő képességé-

nek növekedését várjuk. 

 

Eredményindikátorok: 

– megvalósult rendezvények száma (db) 

– megvalósult nemzetközi konzultációk száma (db) 

– az egyes akciókon résztvevő személyek száma (fő) 
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Hatásindikátorok: 

– az egy szervezetre jutó felhasznált összeg éves alakulása (€) 

– a létrehozott új munkahelyek száma (státusz) 

– a két part között megvalósított újabb közös projektek számának alakulása (db) 

– a létrejött nemzetközi együttműködések száma (db) 

 

4.8.3.3 Az eurorégióban élők életminőségének javítása 

 

 Intézkedés: A hátrányos helyzetű rétegek támogatása 

 

A civil szféra különösen is alkalmas arra, hogy a hátrányos helyzetű rétegek számára 

számos különféle formában segítséget nyújtson. Így közvetlenül is elérheti ezeket a ré-

tegeket szolgáltatásaival, de munkahelyek létrehozásával, segélyakciók indításával, 

képzési programok megvalósításával stb. is hozzájárulhat ezen csoportok helyzeté-

nek javításához. 

A regionális stratégiai programnak támogatnia kell ezeket az aktivitásokat, mivel köz-

vetlenül járulnak hozzá az itt élők életminőségének javításához és a regionalizmus 

eszméjének társadalmasításához. 

 

Eredményindikátorok: 

– a szektor által nyújtott szolgáltatások száma (db) 

– a szolgáltatásokat igénybe vevők száma (fő) 

– a nyújtott szolgáltatások anyagi értéke (€) 

– a létrehozott új munkahelyek száma (státusz) 

– az elindított képzések száma (kurzus) 

– a képzéseket elvégzett személyek száma (fő) 

Hatásindikátorok: 

– a munkanélküliségi ráta alakulása (%) 

– a regionális életszínvonal alakulása 

 

 


