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5.1.1 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Az Ister-Granum Eurorégió munkaszervezetének kialakítása 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

A vonatkozó EU-szabályozás előírja, hogy az eurorégió rendelkezzen egy (nonprofit) irodával, 

munkaszervezettel, amely ellátja a régió tájékoztató, kapcsolatépítő, adminisztratív feladatait. 

Egy eurorégióban csak egy központi iroda működhet, annak azonban nincsen akadálya, hogy 

ennek az irodának alárendelve helyi, kisrégiós alirodák működjenek.  

 
3. A projekt célja: 

A projekt céljai: 

– a regionális iroda megteremtésével az Ister-Granum Eurorégió forrásvonzó képességének 

erősítése, partner eurorégiókkal együttműködés kialakítása, más nemzetközi kapcsolatok 

építése; 

– a régió adminisztratív feladatainak ellátása; 

– az eurorégió belső kohéziós erejének növelése; 

– az eurorégió kommunikációs hálózatának, médiaeszközeinek irányítása. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

– Létrejön az Ister-Granum Eurorégió központi irodája, amely képes lesz a régión belüli és 

nemzetközi ügyek vitelére; 

– létrejön, kialakul az eurorégió médiaháttere; 

– erősödik a régión belüli információs tevékenység; 

– kialakul a tanácsadó és pályázatkészítő szolgáltatás; 

– növekszik a munkabizottságok hatékonysága. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt közvetlen haszonélvezői az eurorégió szereplői (civil szervezetek, önkormányzatok, 

vállalkozók). 

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A tervezett tevékenységek: 

- megvalósíthatósági tanulmány elkészítése; 

- a szükséges infrastruktúra biztosítása; 

- a személyi feltételek biztosítása; 

- az iroda bevezető marketing- és PR-tevékenysége. 

 

7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió 

 

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság 

A civil szféra támogatása nem profitképző beruházás. A befektetések áttételesen térülnek meg: a 

civilek által megvalósított projektek, az önkormányzatoktól átvett szolgáltatások, a 

foglalkoztatottsági mutatók javulása, a településkép fejlesztése stb. révén. Megtérülési analízis 
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egyedül a portálhoz és a rádióhoz kapcsolható. Ezek esetében a beruházás 5 éven belüli 

megtérülésével számolhatunk a reklámbevételeknek köszönhetően (mindkét esetben számítunk 

pályázati támogatásra). 

 

9. A projekt célterülete: 

 
Térség: 

Az eurorégió teljes területe. 
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5.1.2 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Regionális kutatóintézet felállítása 

 

 
 

2. A projekt indokoltsága: 

Az eurorégió fejlesztésének stratégiai előkészítése, a teoretikus alapok lerakása, a 

fejlesztésekhez szükséges felmérések, kutatások elvégzése nem lehet a munkaszervezet feladata. 

Ma Magyarországon és Szlovákiában ráadásul hiányzik az a kutatóbázis, amelynek kimondottan 

a határ menti folyamatok vizsgálata volna a feladata. 

A régió magas szintű működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges a témában jártas szakértők 

bevonása. Annak érdekében, hogy a munkát ne mindig külső intézetektől kelljen megrendelni, 

célszerűnek látszik saját kutatóintézetet létrehozni, amelyet a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetemnek a régió területén található bölcsészettudományi karára lehet alapozni. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt közvetlen céljai: 

– regionális kutatóintézet létrehozása; 

– a régió kisebbségkutatással és regionalizmussal foglalkozó „szürkeállományának” 

integrációja; 

– PILOT-projekt típusú kutatások elindítása és népszerűsítése; 

– az eurorégió fejlesztését elősegítő felmérések, kutatások infrastruktúrájának, intézményi és 

humán feltételeinek megteremtése. 

 

A projekt közvetett céljai: 

– a régiófejlesztés megtámogatása magas színvonalú háttéranyagokkal; 

– más határ menti régiók számára modellkutatások elvégzése; 

– a magyar határrégiókban alkalmazott kutatások, felmérések végzése. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

– létrejön az Ister-Granum Eurorégió kutatási központja; 

– a kutatóintézetben határ menti felmérések, kutatások indulnak el, külső szakértők 

bevonásával; 

– a kutatóintézet periodikákban és on-line formában jelenteti meg kutatási eredményeit; 

– bekapcsolódás európai méretű kutatási hálózatokba és projektekbe. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt közvetlen haszonélvezői a kutatókon kívül a stratégiai tervezéssel foglalkozó 

szakemberek, a régió munkaszervezete és az együttműködésben résztvevő önkormányzatok. 

Közvetve a régió lakossága és a többi magyar határrégió. 

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A tervezett tevékenységek: 

– a kutatóintézet megalapítása (valószínűleg alapítványi vagy kht.-formában) a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetemmel közösen; az intézet humán, anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása; 

– regionális és kisebbségkutatási programok kidolgozása, a kutatások megkezdése, az 
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eredmények publikálása; 

– országos marketingkampány: az eredmények széles körben történő megismertetése, 

mintaprojektek generálása; 

– az eurorégió következő tervezési dokumentációjának összeállítása; 

– határ menti regionális kutatások elindítása a magyar határrégiókban. 

 
7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar 

 
8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság 

Az intézet gazdaságosságát az biztosíthatja, ha nem kizárólag az Ister-Granum Eurorégió 

számára készít anyagokat, hanem szakértői elemzésekkel, mérésekkel hozzájárul más térségek 

fejlesztéséhez is, és ez irányú szakértelmét piaci módon értékesíteni is tudja. Az intézet 

kialakításának megtérülése így leginkább az ott dolgozók rátermettségén múlik, időben 5–10 

évre tehető. 

 

9. A projekt célterülete: 

 

Térség: 

Az eurorégió teljes területe, valamint a magyar határrégiók. 
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5.1.3 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

A közszolgáltató eurorégió kialakítása  

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

A projekt Európában is egyedülálló kezdeményezés, amelynek szakmai előkészítése 

folyamatban van. Az eurorégiók működésének legnagyobb akadályát egész Európában a jogi 

szabályozások és a közigazgatási rendszerek közötti eltérések jelentik. Miközben az Unión belül 

leglátványosabban az eurorégiók feszegetik a hagyományos nemzetállami kereteket, az ilyen 

típusú integrációkban résztvevő önkormányzatok számára az együttműködést éppen az érintett 

országok közigazgatási és jogrendszere akadályozza leginkább. Jelen projekt éppen ezeket a 

kereteket igyekszik a lehetőségig kitágítani. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt közvetlen céljai: 

– a közszolgáltatások regionális integrációjának vizsgálata; 

– a közszolgáltatói régió intézményrendszerének megtervezése, a rendszer kiépítésének 

megkezdése; 

– a közszolgáltatások elektronikus hálózaton történő elérhetőségének, a kétirányú 

interaktivitás feltételeinek biztosítása; 

– regionális adatbázisok létrehozása és működtetése. 

 

A projekt közvetett céljai: 

– a közszolgáltató régió modelljének megteremtése; 

– a modell európai alkalmazásának elősegítése; 

– a regionális identitástudat erősítése, a decentralizáció támogatása. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

– megszületik a regionális közszolgáltató portál, amely lehetővé teszi bizonyos szolgáltatások 

elektronikus elérését, valamint regionális adatbázisok feltöltését, használatát (a projekt során 

5 különféle adatbázis válik elérhetővé a közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a portálon 

keresztül); 

– megkezdődik egy regionális szintű közszolgáltatói intézményrendszer kialakítása (elsőként 

az egészségügyben); 

– nő az elektronikus ügyintézést választó ügyfelek száma (arányuk a költségvetési időszak 

végére megkétszereződik). 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt közvetlen haszonélvezői az eurorégió lakosai és önkormányzatai. Közvetve az egész 

Európai Unió sorsára kiható projektről van szó. 

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A tervezett tevékenységek: 

1. Közszolgáltatói portál létrehozása. 2005-re készült el a régió gazdasági portálja, 2006-ban 

kerül sor a nonprofit portál implementálására. Jelen projekt keretében a közszolgáltatásokat 
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elérhetővé tévő portál kialakítására kerül sor. A portál kiépítése a megszokott gyakorlat szerint 

megy végbe, komoly önkormányzati támogatással. 

2. Az adatbázisok összeállítása, feltöltése. A portál sikeres működéséhez szükség lesz az azon 

elérhető adatbázisok feltöltésére.  

3. A regionális közszolgáltató intézményrendszer kialakításának megkezdése. Várhatóan 2006-

ban készül el a kereteket és a mozgásteret kijelölő megvalósíthatósági tanulmány. Ennek alapján 

kezdődhet meg a tervezett intézményrendszer kiépítése. Ennek elemei: integráció (intézmények 

racionalizálása és összevonása, integrálása); decentralizáció (centrálisan szervezett intézményi 

struktúrák lebontása); kapcsolódási elemek létrehozása (gyakran nemcsak a két ország 

intézményei között nincs kapcsolat, hanem egy ugyanazon országon belül is hiányzik); saját 

intézmények létrehozása (az eurorégión belül igénybe vehető szolgáltatások színvonalának 

emelése érdekében új, saját intézmények létrehozása is fontos lehet). 

 
7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió 

 

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság 

A projekt megtérülése nehezen mérhető, mivel az esetleges integráció által megtakarított 

összegek az önálló intézmények létrehozására, az adatbázisok feltöltésére, működtetésére 

fordítódnak majd. Hosszú távon az integráció egy erős, jól szervezett eurorégiót eredményez, 

amely vonzó befektetési célpont és lakóhely lehet. 

 
9. A projekt célterülete: 

 
Térség: 

Az eurorégió teljes területe. 
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5.1.4 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

A regionális egészségügyi központ PR- és marketingtevékenységének 

megalapozása 

 
 

2. A projekt indokoltsága: 

Az eurorégió területén szükség van a szolgáltatások rendszerének átgondolására és új modellek 

kidolgozására, amelyeknek elsődleges célja az eurorégió területén élő emberek életminőségének 

fejlesztése. Az eurorégiók koncepciója e kérdést előkelő helyen kezeli. Az eurorégiós 

együttműködések lényege az, hogy a közös kulturális, gazdasági, földrajzi területek 

önszerveződés útján erőforrásaikkal jól gazdálkodva új lehetőségeket és új minőségeket 

teremtsenek és használjanak. Az esztergomi Vaszary Kolos Kórház élenjárva e célok 

megvalósításában elindult ezen az úton. Az eurorégió szlovákiai oldalon „kórházhiányos” 

térség, így kézenfekvő volt az a megoldás, hogy az esztergomi kórház töltse be a regionális 

funkciót. Az Európai Unió keretei között ez természetes törekvés. A projekt e koncepció 

megvalósítását hivatott segíteni a tájékoztatás oldaláról. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt közvetlen céljai: 

– a lakosság tájékoztatásának erősítése, tájékozottságuk növelése; 

– a régió orvostársadalmának tájékoztatása a kórház törekvéseiről; 

– a régió önkormányzatainak rendszeres tájékoztatása a működés eredményeiről; 

– az EU más eurorégióiban a koncepció megismertetése, tapasztalatcsere. 

 

A projekt közvetett céljai: 

– a projekt közvetett célja a régió egészségügyi intézményeinek gazdaságosabb működése; 

– a régió lakossága életminőségének növelése. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

– növekszik a lakosság tájékozottsága a régió egészségügyi központjának tevékenységéről, 

lehetőségeiről; 

– a régió orvostársadalmának együttműködési szándékai, hajlandósága, informáltsága 

emelkedik; 

– a helyi önkormányzatok rendszeresen kapnak információt a kórház e funkciójával 

összefüggő tevékenységéről. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt közvetlen haszonélvezői a tájékoztatással megcélzott társadalmi csoportok, de maga a 

kórház is, mivel nem mindegy, hogy milyen kép alakul ki az intézményről  

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A tervezett tevékenységek: 

– tájékoztató kiadványok készítése a különböző célcsoportoknak: orvosok, önkormányzatok, 

lakosság; 
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– fórumok és beszélgetések megrendezése a célcsoportok tagjai számára; 

– tájékoztató kampányok (televízió, rádió, újságok); 

– internetes marketingmunka; 

– a kezdeményezés tapasztalatainak közzététele az EU-s és más szakmai fórumokon, 

konferenciákon, publikációkban. 

 
7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió, Vaszary Kolos Kórház 

  

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság 

A projekt anyagi hátterét különböző pályázatok útján teremti elő. Hasznosítása, hasznosulása 

közvetlen anyagi eszközökkel nem mérhető, közvetetten azonban igen jelentős. 

 

9. A projekt célterülete: 

 
Térség: 

Az eurorégió teljes területe. 
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5.1.5 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

A régió kórháza. Integrált egészségügyi rendszer létrehozása 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

Az eurorégió földrajzi adottságai folytán mind Párkány környéke, mind az Ipoly-völgy 

magyarországi oldala közelebb fekszik Esztergomhoz, mint a területileg illetékes kórházhoz. A 

nagyobb távolság gyakran emberélet veszélyeztetését is jelenti. Az esztergomi Vaszary Kolos 

Kórház és a párkányi Poliklinika között megkezdődött együttműködés ezt a problémát kívánja 

kezelni. Az úttörő jellegű modell működtetésének feltétele a régió teljes egészségügyi 

integrációja. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt közvetlen céljai (az előző projektre alapozva): 

– a betegellátás regionális szintű megszervezése rendelői hálózattal és a kórházak közötti 

együttműködéssel; 

– a betegirányítás regionális szintű elektronizálása; 

– a betegszállítás integrációja; 

– a továbbképzés, a prevenció, a szűrések stb. regionális szintű szervezeteinek kialakítása. 

 

A projekt közvetett céljai: 

– a régióban élők egészségi állapotának javítása, magas színvonalú egészségügyi ellátás 

biztosítása; 

– egyenlő esélyek biztosítása a különböző településeken élők számára az egészségügyi 

szolgáltatások terén; 

– a közszolgáltató régió modelljének megteremtése; 

– a regionális identitástudat erősítése, a decentralizáció támogatása. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

– kialakul a régió virtuális kórháza, amely területi és tematikus megosztásban látja el a 

betegeket; 

– létrejön a betegirányítás integrált és elektronizált rendszere; 

– javul a térségek mentési távolsága; 

– megvalósul a kapcsolódó szolgáltatások regionális integrációja, létrejön az ezeket 

működtető szervezeti háttér. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt közvetlen haszonélvezői az egészségügyben dolgozók, illetve a szolgáltatásokat 

igénybe vevők. Kiemelt haszonélvezői lesznek a projektnek az elzárt és periférikus 

településeken élők. Közvetetten az egész eurorégióra sőt tágabb környezetére kedvezően hat a 

projekt, illetve más európai határrégiókban is alkalmazható projekt lévén kontinentális 

kihatással bír. 
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6. A projekt leírása, tartalma: 

A tervezett tevékenységek: 

– az egészségügyi szolgáltatások regionális felmérése, az integráció előkészítése; 

– a regionális betegirányítás rendszerének kialakítása, az elektronikus és a szállítási 

infrastrukturális háttér megteremtése; 

– regionális szintű szűrési, továbbképzési és prevenciós szolgálat szervezetének létrehozása. 

 

7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió, Vaszary Kolos Kórház, Poliklinika Štúrovo 

 

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság 

A projekt megtérülése nem mérhető. Hosszú távon a régió lakosságának egészségügyi állapota 

javulni fog, aminek nemzetgazdasági vonatkozásai is vannak. 

 

9. A projekt célterülete: 

 
Térség: 

Az eurorégió teljes területe és vonzáskörzete. 
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5.2 Közlekedés 
 

5.2.1 A régió hálózati kohéziójának erősítése 

5.2.2 A vízi áruszállítás infrastruktúrájának kiépítése az eurorégió területén 
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         tervezési tevékenység 

5.2.5 Parkolj és utazz. Az elővárosi közlekedés háttérfeltételeinek javítása 

5.2.6 Az esztergomi repülőtér fejlesztése 

5.2.7 Két keréken. A regionális kerékpárút-hálózat fejlesztése 

5.2.8 Az Ipoly-hidak rekonstrukciója 
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5.2.10 A börzsönyi kisvasutak fejlesztése 
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5.2.1. Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

A régió hálózati kohéziójának erősítése 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

Az eurorégió fennmaradását, integritásának erősödését szolgálják azok a kis léptékű, helyi és 

kistérségi jelentőségű hálózati fejlesztések, amelyek elsősorban az eljutást teszik egyszerűbbé. 

Ma a régió belső kohézióját számos kapcsolati hiányosság gyengíti. Ezek kiigazítása 

összességében meghaladja a régió kapacitását és kompetenciáját, de számos kis lépéssel 

javíthatunk a helyzeten. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt közvetlen céljai: 

– az egyes települések és kistérségek belső hálózati kapcsolatainak kiépülése; 

– csomópontok, külön szintű kereszteződések, településeket elkerülő útszakaszok 

terveztetése, kiépítése; 

– a meglévő alsóbb rendű településközi útvonalak felújítása, korszerűsítése; 

– felüljárók építése. 

 

A projekt közvetett céljai: 

– a régió települései közötti kohézió erősítése; 

– az egyes térségek versenyképességének, megközelíthetőségének javítása; 

– az itt élők komfortérzetének javítása. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

A projektnek köszönhetően a régió területén több helyütt sor kerül hiányzó hálózati kapcsolatok 

megtervezésére, megépítésére (ilyenek pl.: Katalinpuszta–Kóspallag–Szob; Fűr–Szőgyén; Bart–

Bény stb. útszakaszok). Az ipari területekhez és a turisztikai szempontból jelentős 

településrészekhez csomópontok épülnek meg, burkolatfelújításokra is sor kerül. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt közvetlen haszonélvezői az adott települések, illetve a fejlesztés által érintett 

vállalkozások. Közvetve kistérségi jelentőségű fejlesztésekről van szó. 

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt keretében sor kerül jó néhány településeket összekötő, illetve azokat elkerülő, 

tehermentesítő útszakasz tervezésére. A kérdéses útszakaszok megépítése összességében 

meghaladja a régió kapacitását, de korlátozott méretű fejlesztések megvalósulhatnak. 

Ugyancsak támogatott tevékenység lesz a (főként az ipari területekhez, valamint a turisztikai 

attrakciókhoz vezető) utak kapcsolódó csomópontjainak kialakítása, valamint a gyalogos 

közlekedést a nagyobb forgalmú útvonalakon biztonságosabbá tévő felüljárók építése. 

További jelentős források bevonásával kerülhet sor emelt szintű csomópontok kialakítására 

vagy pl. az olyan hálózati problémák kezelésére, mint amilyen a köbölkúti. 
 

7. Projektgazda: 
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Az adott település vagy kistérség. 

  

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság 

A megépítendő útszakaszoknak nincs számszerűsíthető haszna. Gazdasági jelentőségük kicsi, 

elsősorban az itt élők életminőségének, komfortérzetének javítását idézik elő.  

 

9. A projekt célterülete: 

 
Térség: 

Az eurorégió egész területe. 
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5.2.2 Projekt 
 
 

1. A projekt címe: 

 

A vízi áruszállítás infrastruktúrájának kiépítése az eurorégió területén 

 
 

2. A projekt indokoltsága: 

Az Ister-Granum Eurorégió a VII. sz. helsinki korridor (Duna) mentén található. Ugyanakkor az 

eurorégió jelenlegi infrastrukturális adottságai nem teszik lehetővé ennek a kedvező adottságnak 

a kihasználását. Jóllehet a régió magterületének ipari potenciálja igen erős (a magyarországi 

terület az ország egyik legiparosodottabb térsége), a logisztikai háttér alulfejlett, a szállítás 

elsősorban közúton bonyolódik, erősen túlzsúfolt útvonalakon. Mindez nemcsak gazdaságtalan, 

hanem a régió lakosságának életkörülményeire is károsan hat. 

A környezetbarát, gazdaságos szállítás feltételeinek megteremtésében kulcsszerepe lehet a 

transzkontinentális folyosó mentén megépítendő, két (Párkány és Lábatlan/Nyergesújfalu) eltérő 

kapacitású teherkikötőnek. Ezek egyben jelentősen erősítik a régió befektetővonzó képességét, 

és hozzájárulnak a régió geopolitikai súlyának növeléséhez is (Budapest északi logisztikai 

kapuja). 

 
3. A projekt célja: 

A projekt közvetlen céljai:  

– az eurorégió ipari magterületéhez kapcsolódó szállítási háttér infrastruktúra fejlesztése; 

– a két kikötő megépítése, üzembe helyezése; 

– a jelenlegi (túlnyomórészt közúti) szállítási útvonalak átalakítása. 

 

A projekt közvetett céljai: 

– a környezetbarát, gazdaságos szállítási módok elterjesztése; 

– a lakosság életkörülményeinek az iparfejlesztés céljaival összhangban lévő javítása; 

– az eurorégió logisztikai potenciáljának, ezzel befektetővonzó erejének növelése; 

– az eurorégió geopolitikai szerepének emelése (Budapest északi logisztikai kapuja). 

 
4. A projekt várható eredményei: 

– az eurorégió logisztikai potenciálja jelentősen megnő; 

– az eurorégió vonzó befektetési célpont marad; 

– az eurorégió geopolitikai súlya megnő; 

– javul az itteni cégek versenyképessége; 

– javul a lakosság egészségi állapota. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

1. A projekt közvetlen haszonélvezői a befektetési övezet vállalkozásai lesznek, melyek egy 

magasabb színvonalú szolgáltatást kapnak a régiótól, amely egyben olcsóbb is a jelenlegi 

szállítási módoknál.  

2. A teherkikötők és a kapcsolódó vasúti és légi szállítási kapacitás egyidejű fejlesztésével a 

régió vonzó befektetési terület marad, ezáltal a projektnek hosszú távú kihatása van a központi 

ipari magterület településeire, de a tágabb régió fejlődésére is. (A kombinált árufuvarozás háttér 

feltételeinek megteremtésével a régió versenyképessége jelentősen megnő.) Mindez az új 

munkahelyek létesítésén keresztül kedvezően hat a lakosság jövedelmi viszonyaira is. 
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3. A környezetkímélő szállítási módok megjelenésével a jelenlegi környezeti terhelés mértéke 

csökkenthető, ezáltal a lakosság közvetetten is haszonélvezőjévé válik a beruházásnak. 

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt keretében két kikötő épül meg. 

A tervezett új párkányi kikötő nagy kapacitású létesítmény, az ebedi, párkányi és zselízi ipari 

parkok mellett a magyarországi oldal kiszolgálására is alkalmas kell, hogy legyen. A tervezett 

40 tonnás daru üzembe állításával a Győr–Budapest vonalon egyedülálló adottságú kikötő 

alakítható ki, mely egyszerre két hajó ki-berakodását biztosítja. A továbbszállítás szempontjából 

a közeli ipari vágány meghosszabbítása célszerűnek látszik. 

A kikötő raktárkapacitással, vámintézésre alkalmas és egyéb kiszolgáló létesítménnyel is 

rendelkezik majd. 

A magyarországi oldalon az ipari övezet nyugati térségében (Lábatlan vagy Nyergesújfalu 

Duna-szakaszán) javasolt felépíteni egy kisebb kapacitású teherkikötőt. Ennek jelentősége 

kisebb a párkányinál, mivel elsősorban a Süttő–Nyergesújfalu térség ipari szállítását biztosítaná. 

A szállított termékek jellegéből és volumenéből eredően itt egy 10 tonnás daru üzembe állítása 

elégségesnek tűnik. A kikötő egy időben egy hajó fogadására alkalmas.  

Mindkét kikötőt úgy kell kialakítani, hogy a további fejlesztés lehetősége biztosított legyen. 

A projekt keretében támogatás nyújtható a Dunán működő teherkompok fejlesztéséhez is. 

 
7. Projektgazda: 

Párkány esetében a Szlovákiai Kolping Szövetség, a másik kikötő esetében az érintett település 

önkormányzata, illetve a kompokat üzemeltető vállalkozások. 

.  

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság 

A két teherkikötő-beruházás közül a párkányi várható jelentős forgalma miatt viszonylag rövid 

idő alatt (10 év) megtérülhet. A kisebb kapacitású lábatlan/nyergesújfalui kikötőnél egy 

hosszabb időtávra (15–20 év) várható a teljes megtérülés. 

A két beruházás ugyanakkor számos olyan járulékos beruházást (pl. logisztikai kapacitásbővítés, 

ipari parki befektetők letelepedése stb.) fog involválni, amelyek a konkrét megtérülésen 

túlmutató jelentőségűek. 
 

9. A projekt célterülete: 

 
Települések: 

Párkány, Lábatlan/Nyergesújfalu; Karva, Esztergom, Szob, Pilismarót, Nagymaros, Visegrád, 

Tahitótfalu. Az eurorégió ipari magterülete: Ebed, Esztergom, Lábatlan, Nyergesújfalu, 

Párkány, Süttő, Tát, Tokod, Tokodaltáró. 

 
Térség: 

A két határ menti térség; az eurorégió egésze 
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5.2.3. Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

A dunai személyforgalom feltételeinek javítása 

 

 
 

2. A projekt indokoltsága: 

A Dunán jelentős személyforgalom bonyolódik a nyári időszakban. Az eurorégió Duna-

szakaszán hetente félszáznál több személyszállító hajó halad keresztül az utóbbi évtizedekben 

visszaesett sétahajó-turizmus ellenére. A szállodahajók mellett évről évre jelentősebb a 

jachtforgalom is. A régió területén mindennek fogadására elavult infrastruktúra áll 

rendelkezésre. A személyhajó-kikötők többsége leromlott állapotú, legtöbbször mindenféle 

kiszolgáló egység nélküli (jobbára csak a kompokhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlődik), 

nemzetközi forgalom fogadására alkalmatlan. 

A régió idegenforgalmi fejlesztéseinek egyik kitörési pontja lehet a Dunára alapozott vízi 

turizmus háttér feltételeinek megteremtése. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt közvetlen céljai: 

– a meglévő személyhajó-kikötők rekonstrukciója, fejlesztése; 

– nemzetközi hajóállomások létesítése; 

– a személyhajó-forgalom növelése; 

– a dunai jachtkikötők hálózatának fejlesztése (a meglévők továbbfejlesztése, újabbak 

kialakítása); 

– a minőségi vízi turizmus infrastrukturális feltételeinek megteremtése. 

 

A projekt közvetett céljai: 

– a régióban eltöltött vendégéjszakák növelése; 

– a régió turisztikai termékkínálatának bővítése. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

A projekt eredményeképpen újra üzembe állítható a már létező dunakanyari kikötők fele, új 

nemzetközi kikötővel gazdagodik a térség Visegrádon és Esztergomban, emelkedik a meglévő 

jachtkikötők szolgáltatási színvonala, és továbbiak létesülnek az eurorégió által érintett Duna-

szakaszon. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt közvetlen haszonélvezői a szolgáltatók és az utasok lesznek. Közvetve természetesen 

az érintett települések is a célcsoporthoz tartoznak, mivel ezek bevételei emelkednek. 

Végül az érintett települések lakossága számára is új munkahelyek létesülnek. 
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6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt keretében a minőségi vízi turizmus háttér feltételeinek komplex kialakítása zajlik. 

Egyrészt felújításra kerülnek a régió területén egykor működött, ma jórészt bezárt, romlott 

állagú fogadóépületek. Ezek az épületek szolgálhatnak a regionális, országos és nemzetközi 

hajóforgalom fogadó bázisaként. Az egyes épületek szolgáltatási körének bővítése elsősorban 

idegenforgalmi feladat. 

A projekt segítségével tervezzük fejleszteni a Duna két partja közötti vízi közlekedést is: 

Nyergesújfalu és Muzsla, Pilismarót és Zebegény (személy), valamint Lábatlan és Karva 

(személy és jármű) között. A visegrád-nagymarosi komp fejlesztése is szükséges. 

A ma meglévő három jachtkikötő (Esztergom, Nagymaros, Dunabogdány) mellett újabbak 

kialakítására kerül sor.  

A projekt felöleli az új és a felújított létesítmények tervezési és kivitelezési munkálatait, 

valamint a kihasználtságot növelő marketingtevékenységet. A szolgáltatások rendszerének 

kialakítása idegenforgalmi kérdés.  

 

7. Projektgazda: 

Az érintett települések, illetve potenciális szolgáltatók (vállalkozások). 

.  

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság 

A tervezett fejlesztések megtérülése nem azonos ütemű. A kisebb léptékű jachtkikötő-

fejlesztések várhatóan egy-két éven belül megtérülnek megfelelő marketingmunka esetén. A 

személyhajó-kikötők esetében elvégzendő fejlesztések megtérülése nagyban függ a későbbi 

kihasználtságtól. E tekintetben komoly rizikótényező a sétahajó-turizmus jelenleg hiányzó 

vonzereje. A fejlesztéseknek éppen ezért kell együttjárniuk egy hatásos marketingkampánnyal, 

illetve az attrakciók tematikus bővítésével. 

A nemzetközi szállodahajók fogadásához szükséges feltételek megteremtésével a régió kisebb 

személykikötői is vonzó célpontokká válhatnak. 

 
9. A projekt célterülete: 

 
Települések: 

A kikötővel rendelkező települések: Dömös, Esztergom, Kisoroszi, Leányfalu, Nagymaros, 

Párkány, Pilismarót, Szob, Tahitótfalu, Verőce, Visegrád, Zebegény. 

A kikötővel még nem rendelkező települések: Karva, Lábatlan, Muzsla, Nyergesújfalu, Tát. 

A jachtkikötővel rendelkező települések: Dunabogdány, Esztergom, Nagymaros. 

A jachtkikötővel még nem rendelkező települések: Helemba, Párkány, Pilismarót, Tát, Visegrád. 

 
Térség: 

A Duna mente 
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5.2.4 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Az eurorégió közlekedési hálózati kapcsolatainak fejlesztéséhez társuló 

tervezési tevékenység 

 
 

2. A projekt indokoltsága: 

Az eurorégió fejlődése szempontjából alapvető fontosságú, hogy azok a makrotérségi hálózati 

kapcsolatok kialakuljanak, amelyek a régiót az össz-európai vérkeringésbe kapcsolják. Ezek a 

fejlesztések messze meghaladják az eurorégió kompetenciáját, ugyanakkor a folyamatok 

befolyásolására van mód: elsősorban a megvalósíthatósági tanulmányok, előzetes 

hatástanulmányok, illetve tanulmánytervek elkészíttetésével. 

Ezzel párhuzamosan a régió belső kohézióját erősítő hálózati kapcsolatok (elsősorban a 

folyamokon át vezető hidak, településeket összekötő utak, csomópontok, felüljárók stb.) 

terveztetése is fontos feladat. Ugyancsak a projekthez tartozó aktivitás a régió 

lakhatóságát/élhetőségét kedvezően befolyásoló közlekedésfejlesztési beruházások (a kombinált 

árufuvarozás rendszerének kialakítása, P + R rendszer kialakítása stb.) tervezése is. 

A jelen projekt keretében dolgozandók ki magának a tájközpontú tervezésnek az alapelvei is. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt közvetlen céljai: 

– az eurorégió makrotérségi és transzkontinentális hálózati kapcsolataihoz tartozó 

megvalósíthatósági tanulmányok, hatásvizsgálatok, tervek elkészíttetése; 

– az eurorégió területén felépítendő (elsősorban a belső kohéziót erősítő) hidak, 

csomópontok, felüljárók, településeket összekötő utak stb. terveinek elkészíttetése; 

– a regionális és elővárosi közlekedés feltételrendszerének kidolgozása; 

– a kombinált árufuvarozáshoz kapcsolódó tervezési tevékenység; 

– a régió területfejlesztési elveinek kidolgozása. 

 

A projekt közvetett céljai: 

– az eurorégió elérhetőségének javítása; 

– az eurorégió belső kohéziójának erősítése; 

– az eurorégió népességmegtartó, illetve -vonzó erejének növelése; 

– az eurorégió versenyképességének javítása. 

 

4. A projekt várható eredményei: 

Elkészülnek az említett hatástanulmányok és kiviteli tervek, valamint kialakul egy olyan 

metodológia, amely a régió további fejlesztésének alapjául szolgálhat. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

– akik a közlekedésben részt vesznek; 

– az egyes tervek által érintett települések; 

– az érintett térségek lakossága. 

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt tervezési munkálatokat, megvalósíthatósági tanulmányok, koncepciók elkészítését 

foglalja magában, illetve azoknak az elveknek operatív szintű koncepcióba foglalását, amelyek 
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segítségével az egységes, tájközpontú, regionális tervezési munkálatok folynak. 

A projekt tehát egyrészt hagyományos tervezési munkákat támogat, másrészt stratégiai tervezési 

munkálatokat, és ehhez kapcsolódóan szakértői hálózatok kialakítását és a tervezéshez 

kapcsolódó workshopok és konferenciák megrendezését. 

 
7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió 

 
. 8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság 

Az úttervezés megtérülésének számítása igen nehéz feladat. Gyakran ugyanis egyáltalán nem 

mérhető gazdaságilag egy összekötő út, egy csomópont megépítésének gazdasági hasznossága 

sem. Ez még inkább így van stratégiai tervezési elvek koncepcionális megfogalmazása esetén. 

A tervezési munkálatok nyomán a megvalósításnak köszönhetően hosszú távon javulnak a 

régión belüli elérhetőség feltételei, az eljutási idő csökken, de mindezek nem számszerűsíthető 

tényezők. 

 
13. A projekt célterülete: 

 
Térség: 

Az eurorégió teljes területe 
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5.2.5 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Parkolj és utazz. Az elővárosi közlekedés háttérfeltételeinek javítása 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

Ma Budapest irányában a személyközlekedés jelentős része gépkocsin bonyolódik a térségből. 

Ez igen nagy zsúfoltságot (és szennyezést) okoz a bevezető főútvonalakon. A tömegközlekedési 

eszközökkel azonban (leszámítva a Duna bal partján található, villamosított vasútvonalat) igen 

lassú az eljutás Budapestre. Az elővárosi tömegközlekedési rendszer kiépítése nem eurorégiós 

feladat, ugyanakkor az itteni települések hozzájárulhatnak a kialakításához olyan háttér 

feltételek biztosításával, amelyek révén a rendszer fokozatosan kiépül. Ezáltal egyszerre 

csökkenthető a főútvonalak zsúfoltsága és a menetidő. 

Minthogy a tömegközlekedési vállalatoknak általában nem áll rendelkezésükre a fejlesztésekhez 

szükséges összeg, illetve az csak pályafelújításokra, illetve járművásárlásra fordítható, az 

eurorégió és települései azoknak a háttér feltételeknek a kialakításával járulhatnak hozzá az 

elővárosi közlekedési rendszer kialakításához, melyek kisebb volumenűek, mégis vonzóvá 

teszik ezt a közlekedési módot. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt közvetlen célja: 

– olyan beruházások megvalósítása, amelyek elősegítik az elővárosi közlekedés 

fejlesztését. 

 

A projekt közvetett célja: 

– az elővárosi közlekedési rendszer kialakítása; 

– a települések és a főváros közötti eljutási idő csökkentése; 

– környezetterhelés csökkentése; 

– a főútvonalak mentén fekvő települések élhetőségének javítása. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

A projekttől azt várjuk, hogy a régió érintett településein mindenütt megteremtődnek a P + R 

rendszer feltételei (autóparkolók és kerékpártárolók a vasútállomásokon, korszerű informatikai 

berendezések és portálok a jegyrendelésekhez, helyfoglalásokhoz, csatlakozó autóbuszok 

megállói stb.), ezáltal emelkedik a tömegközlekedést választók aránya, és csökken a 

légszennyezés és a zsúfoltság a főútvonalak mentén. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt közvetlen haszonélvezői az utasok és a szolgáltató vállalatok. 

A közvetett haszonélvezők az érintett települések lakosai. 

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt keretében a tömegközlekedést vonzóbbá tévő beruházások valósulnak meg: 

– vasútállomások és autóbusz-állomások felújítása, környezetük fejlesztése; 

– autóparkolók, kerékpártárolók, csatlakozó autóbusz-megállók kialakítása; 

– korszerű tájékoztató berendezések felszerelése; 
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– regionális közlekedési portál kialakítása (menetrendi, díjszabási tájékoztatás, 

jegyrendelés, helyfoglalás az elővárosi gyorsvonatokra, expresszbuszokra stb.). 

 
7. Projektgazda: 

Ister – Granum Eurorégió 

.  

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság 

A projekt gazdasági haszna nem az eurorégió érintett településeinél jelenik meg, hanem a 

szolgáltatást nyújtó vállalatoknál. A települések számára a környezeti terhelés és a 

szennyezettség tekintetében jelent várhatóan javulást a projekt megvalósítása. 

A projekt fenntarthatósága az állami vállalatok kapcsolódó fejlesztéseinek megvalósulásától 

függ. Amennyiben az eljutási időt pozitívan befolyásoló fejlesztések megvalósulnak, úgy az 

utasforgalom jelentős emelkedésére lehet számítani. A projekt készítésénél számoltunk azzal is, 

hogy a települések részéről érkező, anyagiakkal is megtámogatott igények a tervezési ciklus 

végére a szükséges fejlesztések elvégzésére ösztönzik a szolgáltatókat. 

 

9. A projekt célterülete: 

 
Települések: 

A fő közlekedési útvonalak mentén (10-es, 11-es, 12-es, 112-es főút, valamint Párkány 

közvetlen vonzáskörzetében) fekvő települések. 

 
Térség: 

A Dunakanyar két partja, Ipoly-völgy, Pilisi-medence, Párkány vonzáskörzete 
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5.2.6 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Az esztergomi repülőtér fejlesztése 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

Az eurorégió fejlesztése szempontjából kiemelkedő jelentősége lehet a ma még kihasználatlan 

esztergomi repülőtérnek, amely egyrészt alkalmassá tehető kisebb teherszállító gépek 

fogadására (ezáltal a logisztikai potenciál erősödik, és a teljes szolgáltatási spektrum – közút, 

vasút, vízi út, légi út – megteremtődik), másrészt kialakíthatóak az üzleti célú személyszállítás 

feltételei is. További lehetőség, hogy az ún. „fapados” személyszállító gépek fogadására is 

alkalmassá téve a repülőteret, bekapcsoljuk az európai légi tömegközlekedésbe. 

A régió tőkevonzó erejét és idegenforgalmát egyaránt pozitívan befolyásoló fejlesztésről van szó. 

 
3. A projekt célja: 

A ma még kihasználatlan esztergomi repülőtér fejlesztése, ezáltal: 

– az eurorégió ipari magterületéhez kapcsolódó logisztikai szolgáltatások körének 

bővítése; 

– a régió befektetővonzó erejének, versenyképességének növelése; 

– a régióban megtelepült vállalkozások számának emelése; 

– a régió bekapcsolása a kontinentális légi közlekedésbe. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

– javulnak a régióban a szállítási lehetőségek, bővül a logisztikai szolgáltatások köre; 

– megélénkül az érdeklődés a vállalkozási-logisztikai övezet iránt; 

– nő az itteni befektetések volumene; 

– új munkahelyek alakulnak ki, javulnak a foglalkoztatottsági mutatók; 

– csökken a régió és az európai nagycentrumok távolsága.. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt közvetlen haszonélvezői az itteni vállalatok, amelyek számára a szállítás egyszerűbb, 

olcsóbb lesz. 

A közvetett haszonélvezők a térség logisztikai szolgáltatói, szállásadói, áttételesen az érintett 

települések lakossága is (az új munkahelyeknek, valamint a közvetlen európai utazási 

lehetőségeknek köszönhetően). 

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A repülőtér komplex fejlesztését tartalmazza a projekt. 

Ennek elemei a következőek: 

a) a gépek fogadására alkalmas fogadó infrastruktúra kialakítása: 

– szilárd burkolatú kifutópálya (1,5–2 km) építése; 

– légi irányító központ kialakítása és felszerelése; 

– a gépek tárolására alkalmas hangár építése; 

– szerelőcsarnok építése; 

– repülőtéri várócsarnok építése; 

– a repülés háttér infrastruktúrájának biztosítása (üzemanyagtöltő állomás, cateringbázis, 
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szolgáltató helyiségek stb.); 

b) logisztikai bázis kialakítása: 

– raktárkapacitás fejlesztése (cargo-bázis); 

– vasúti csatlakozás kiépítése; 

– logisztikai diszpécserközpont kialakítása; 

– szállítmányozási, anyagmozgatási feladatokhoz gépek, gépsorok biztosítása; 

 

c) idegenforgalmi kapacitás fejlesztése: 

– szállodaépítés; 

– éttermek kialakítása; 

– elővárosi és belvárosi közlekedési kapcsolatok biztosítása; 

 

d) marketingtevékenység. 

 
7. Projektgazda: 

Esztergom Város Önkormányzata 

 
8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság 

A beruházás megtérülése két tényező függvénye: 

– mekkora a térségben található cégek érdeklődése a légi szállítás iránt (e téren a túl nagy 

érdeklődés kedvezőtlen hatású lehet, mivel a nagy forgalom a térség számára 

elviselhetetlen terhelést jelentene); 

– lesz-e olyan fapados járatokat üzemeltető cég, amely ezt a repülőteret választja bázisául. 

 

A repülőtér optimális forgalma napi 2–3 teherszállító gép és mintegy 10 utasszállító gép 

fogadása volna. Emellett a repülőtér fogadna kisgépeket is. 

A fejlesztés megtérülését szintén befolyásolja, hogy a regionális fejlesztési tervekben a repülőtér 

csak kis kapacitású business- és szabadidő-repülőtérként szerepel, a fenti nagy arányú 

fejlesztések a koncepcióban nem jelennek meg. 

 
9. A projekt célterülete: 

 
Települések: 

Esztergom 

 
Térség: 

Esztergom és vonzáskörzete 
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5.2.7 Projekt 
 

 

1. A projekt címe: 

 

Két keréken. A regionális kerékpárút-hálózat fejlesztése 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

Az eurorégió fekvése kedvező a kerékpáros turizmus fejlesztése szempontjából, mivel a Duna 

menti EuroVelo 6. sz. főút mentén található. Az említett kerékpárút azonban csak egyes rövid 

szakaszokon épült ki eddig. A projekt keretében sor kerül ennek a főútnak az eurorégió teljes 

szakaszán történő kiépítésére, a Duna mindkét partján. 

A főútvonalhoz kapcsolódóan szintén épülnek a településeket összekötő és településeken belüli 

szilárd burkolatú kerékpárutak. A települések között főként a szlovákiai oldalon ma is sokan 

közlekednek kerékpárral, de a biztonságos eljutáshoz szükséges kerékpárutak hiányoznak. Az 

eurorégió jelentős része olyan tájföldrajzi adottságokkal rendelkezik, amelyek a kiránduló 

jellegű biciklizést vonzóvá teszik. Ez egyben bővíti a régió turisztikai termékkínálatát is. 

Mind a turisztikai igények, mind a helyi szükségletek indokolják tehát a regionális kerékpárút-

hálózat komplex fejlesztését. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt közvetlen céljai: 

– a Duna menti európai kerékpáros főútvonal kiépítése mindkét parton; 

– a főútvonalhoz kapcsolódóan leágazások kiépítése a régió más települései felé is, 

kiemelt útvonalak: Garam mente és Ipoly mente; 

– településeket összekötő kerékpárutak építése a régió teljes területén; 

– turisztikai célú terepkerékpár-útvonalak kijelölése az eurorégió teljes területén. 

 

A projekt közvetett céljai: 

– a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtésével ennek a 

környezetkímélő közlekedési módnak az elterjesztése; 

– az eurorégió turisztikai vonzerejének növelése; 

– a vendégéjszakák és a fajlagos költés növelése. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

A költségvetési ciklus végére kiépül a teljes Duna menti kerékpárút-szakasz a kapcsolódó 

műtárgyakkal. 

A régió területén négy helyen leágazási csomópontok létesülnek, amelyek a régió településeinek 

felét bekapcsolják a főútvonalhoz illeszkedő alrendszerbe. 

A régió teljes területén kijelölik a hobbi kerékpározás útvonalait, melyek minden egyes 

települést érintenek. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt közvetlen haszonélvezői a kerékpározók lesznek, akik ezentúl védett útvonalakon, 

nagyobb biztonságban haladhatnak. (Ugyanebből a megfontolásból a közvetlen haszonélvezők 

közé sorolhatjuk a gépjárművezetőket is, akiknek nem kell kerülgetniük a közutakon a 

biciklistákat.) 

A projekt közvetett haszonélvezői a szállásadók, kölcsönzők, kerékpár-kereskedések, a 
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kapcsolódó turisztikai szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, végső soron pedig az eurorégió 

települései. 

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt keretében megépül az EuroVelo európai kerékpárút-hálózat 6. sz. korridorának 

(Nantes–Constanţa) az eurorégióra eső (Süttő–Leányfalu, illetve Dunamocs–Szob–Verőce) 

teljes szakasza. (Ez összesen közel 150 km hosszú kerékpárutat jelent, melyből ma kb. 35 km 

szilárd burkolatú út áll rendelkezésre.) A főútvonalról négy helyen épül leágazás az eurorégió 

belső területei felé (javasolt útvonalak: Dunamocs–Farnad; Párkány–Zselíz (Garam menti); 

Helemba–Ipolyszakállos és Tésa–Szob (Ipoly menti); Nyergesújfalu–Bajna–Piliscsaba 

(gerecsei). Ezek kiépített kerékpárutak, amelyekről számos további leágazással az eurorégió 

összes települése megközelíthetővé válik kerékpárral. A további leágazások nem 

szükségszerűen szilárd burkolatú utak, ezek a hobbi kerékpárútvonal-hálózat részei lesznek. 

 

A projekt keretében megvalósuló aktivitások: 

1. stratégiai tervezés (igényfelmérés, útvonalak kijelölése, tanulmányterv készítése); 

2. a főútvonalhoz tartozó szakaszok megépítése a Duna mindkét partján; 

3. a javasolt négy leágazáshoz kapcsolódó útvonalak kiépítésének megkezdése (ez a 

tevékenység túlnyúlik a következő költségvetési időszakra); 

4. az alacsonyabb rendű, az egész eurorégiót érintő hobbi útvonalak kijelölése, betáblázása; 

5. kiadványok készítése; 

6. a kapcsolódó szolgáltatási infrastruktúra kialakítása; 

7. a szükséges tájékoztatási rendszer kiépítése; 

8. a kiépített kerékpárutak karbantartása, gondozása. 

 
7. Projektgazda: 

Eurorégió, az érintett települések vagy kistérségi társulások 

.  

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság 

A kerékpárutak megtérülése igen lassú. A jelzett fejlesztések megvalósításához szükséges 

összeget a tervezett kerékpárút-hálózat mintegy 20 év alatt termeli ki. Ugyanakkor a járulékos 

fejlesztések (kapcsolódó szolgáltatási infrastruktúra) megvalósítása esetén az úthálózatnak 

katalizátor szerepe lehet újabb turisztikai beruházások megvalósításában. Így a jelen fejlesztések 

közvetett hatásai talán fontosabbak, mint a konkrét megtérülés. 

 
9. A projekt célterülete: 

 
Települések: 

A kiépítendő útvonalak az eurorégió minden egyes települését érintik. 

 
Térség: 

Az eurorégió teljes területe 
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5.2.8 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Az Ipoly-hidak rekonstrukciója 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

Az Ipoly mente száz évvel ezelőtt integráns egészet alkotott, a települések közötti hidaknak 

köszönhetően. Mára a hidak hiánya és a határ miatt ez a szerves kapcsolat megszűnt. Ez a 

fejlemény nagyban veti vissza a térség gazdasági fejlődését, mivel egyrészt a térségnek rosszak 

a kapcsolatai a makrotérségi és regionális centrumokkal, másrészt a közös turisztikai 

fejlesztések előtt is akadályként jelenik meg a folyamhatár. 

Az Ipoly mente a régió önálló arculattal rendelkező kultúrtája, amelynek belső kohézióján 

túlmenően az egész eurorégió idegenforgalmi fejlesztése előtt is megnyitná az utat a hidak 

helyreállítása. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt közvetlen céljai: 

– az Ipoly-hidakhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése; 

– a hidak gazdasági hasznosítására vonatkozó koncepciók, projektek elkészítése; 

– a hidak újjáépítése. 

 

A projekt közvetett céljai: 

– az Ipoly-völgy rehabilitációja; 

– az Ipoly mente gazdasági fejlesztése; 

– a térség és az eurorégió turisztikai kínálatának bővítése; 

– az Ipoly-völgy népességmegtartó erejének növelése. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

A projekt eredményeképpen az alábbi hidak épülnek újjá a költségvetési ciklus végére: 

a) a közúti forgalom számára: Helemba–Ipolydamásd; Ipolytölgyes–Ipolykiskeszi; 

Vámosmikola–Ipolypásztó, Leléd; 

b) a kerékpáros forgalom számára: Szob–Helemba (meglévő kapcsolati elem felhasználásával); 

Vámosmikola–Ipolybél; Tésa–Ipolyszakállos. 

A projekt keretében megújul és megnyílik a viski határátkelő, megkezdődik a Szob–Helemba 

közötti új közúti átkelő, valamint a szalkai híd rekonstrukciós munkálatainak előkészítése. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt közvetlen haszonélvezői a térség lakosai és az ide látogató turisták. 

A közvetett haszonélvezők a közlekedésben résztvevők, valamint az eurorégió egésze. 

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt keretében a hagyományos tervezési munkálatokon túl stratégiai tervezési munka is 

folyik majd, mivel a projektnek nem pusztán a hidak helyreállítása a célja. A hidak gazdasági 

hasznosítása a Mária Valéria hídhoz hasonlóan, a szimbolikus hídfelújításon túlmutató 

jelentőséggel bír. Ezért a projekt keretében a kiviteli terveken kívül elkészülnek azok a stratégiai 

anyagok is, amelyek az újra integráns térség további fejlődését is segítik. 
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A projekt magvát a hidak újjáépítése jelenti. Összesen hat híd újjáépítését tervezzük a projekt 

során, ezen kívül funkcióbővítést a szobi vasúti hídon és egy lezárt határátkelő és kapcsolódó 

úthálózatának revitalizálását. Ez azt jelenti, hogy a költségvetési ciklus teljes ideje alatt, az 

érintett szakaszon egyszerre több ponton is folynak majd a munkálatok, ami az érintett 

települések aktív közreműködése nélkül kivitelezhetetlen feladat. 

Fontos tényező a fejlesztésekkel kapcsolatban a tervezési környezet is, mivel a következő 10 

évben a két állam csak a helembai és az ipolypásztói hidakat tekinti prioritásnak. 

Ezért a projekt sikeres megvalósítása nem nélkülözheti egy Ipoly menti lobbiszövetség 

kialakítását, amelynek feladata a kedvező környezet kialakítása lesz a tervezett fejlesztésekhez. 

 

A projekt aktivitásai: 

1. Ipoly menti lobbiszövetség létrehozása és működtetése; 

2. a kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése; 

3. az érintett hidak újjáépítése (kapcsolódó úthálózattal együtt) 

a) a közúti forgalom számára: Helemba–Ipolydamásd; Ipolytölgyes–Ipolykiskeszi; 

Vámosmikola–Ipolypásztó, Leléd; 

b) a kerékpáros forgalom számára: Szob–Helemba (meglévő kapcsolati elem felhasználásával); 

Vámosmikola–Ipolybél; Tésa–Ipolyszakállos; 

4. a viski határátkelőhöz kapcsolódó út felújítása, a határátkelő megnyitása; 

5. a további fejlesztések (Szob, Letkés) előkészítése. 

6. stratégiai koncepciók elkészítése, projektek kidolgozása. 
 

7. Projektgazda: 

Az érintett települések (esetleg a létrehozandó lobbiszövetség, amennyiben jogi személyiséggel 

fog rendelkezni) 

.  

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság 

A tervezett beruházások megtérülése nem prognosztizálható. A fejlesztéshez cash-flow analízis 

nem kapcsolható, mivel a hidak nem jelentenek közvetlen bevételt az érintett településeknek. 

Jelentőségük a térség fejlesztésében ugyanakkor kardinális, ezért nélkülözhetetlenek. Járulékos 

térségfejlesztő hatásuk révén az egész Ipoly mente számára jelentenek közvetett bevételeket 

(idegenforgalom, kis léptékű iparfejlesztés, mezőgazdasági és halászati együttműködés stb.). 

 
9. A projekt célterülete: 

 
Települések: 

Szob–Helemba, Leléd, Ipolydamásd, Letkés–Ipolyszalka, Ipolytölgyes–Ipolykiskeszi, 

Vámosmikola–Ipolypásztó, Ipolybél, Tésa–Ipolyszakállos, (Ipolyvisk) 

 
Térség: 

Ipoly-völgy 
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5.2.9 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Az utazó régió. A regionális tömegközlekedés fejlesztése 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

Az eurorégió kohézióját, a közös gazdasági tér megteremtését nagyban nehezíti, hogy a régión 

belüli térségek tömegközlekedési rendszerei között szinte teljesen hiányzik az átjárás. Jóllehet a 

gépjárműforgalom a Mária Valéria hídnak köszönhetően rendkívül megélénkült, a 

tömegközlekedés terén hasonló kedvező folyamatok nem indultak el. 

Esztergom és Párkány között helyi járatú autóbusz közlekedik (hétköznaponként 12-szer 

fordul), és 2006-ra várható a Budapest–Érsekújvár eurorégiós vonat elindítása, de további 

kapcsolatok nem léteznek. Ez a hiányosság még az egyes országokon belül is megfigyelhető (pl. 

a szlovákiai Ipoly-völgy és a Garam mente, a Pilis és a Gerecse vidéke, vagy a magyarországi 

Ipoly-völgy és a Dorogi-medence között teljesen hiányoznak a közlekedési kapcsolatok). 

Párkány térségéből szintén bonyolult a Budapestre eljutás. 

A régió versenyképességét (munkaerő-áramlás, idegenforgalmi vonzerő, egészségügyi 

integráció, diákutaztatás stb.) javítaná egy regionális szintű tömegközlekedési rendszer 

kialakítása. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt közvetlen céljai: 

– az egyes térségek közötti és a határon átnyúló tömegközlekedési rendszerek forgalmi 

összekapcsolása; 

– az egységes regionális tájékoztatási rendszer kialakítása (informatikai is); 

– a térségek határait átszelő járatok indítása; 

– regionális közlekedési szövetség létrehozása. 

 

A projekt közvetett céljai: 

– saját regionális közlekedési vállalat kialakítása; 

– a régió kohéziójának növelése; 

– a regionális közszolgáltatási rendszer kialakítása. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

A projekt eredményeképpen létrejön egy regionális szintű közlekedési rendszer, a közvetlen 

járatoknak köszönhetően a régión belüli eljutási idő lerövidül. Erősödik a regionális kohézió. 

A munkaerő mobilitásának köszönhetően javul a befektetési környezet, és erősödik a régió 

idegenforgalmi vonzereje is. 

A hálózat részeként egységes információs rendszer is kialakul. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt közvetlen haszonélvezői a régió lakosai. 

Közvetett módon minden idelátogató turista és a betelepülő vállalkozások is profitálnak a 

fejlesztésből. 
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6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt megvalósítása az érintett vállalatok közötti konzultáció intézményesítésével kezdődik. 

Ez ma hiányzik. A konzultáció eredményeképp kell megszületnie az egységes regionális 

tömegközlekedési koncepciónak, amely feltárja a ma meglévő hiányosságokat, és operatív 

szintű javaslatokat fogalmaz meg a fejlesztések irányára vonatkozóan. 

Ezt követően a régió településeinek létre kellene hozniuk egy regionális közlekedési 

szövetséget, amely a további fejlesztések kezdeményező intézményeként funkcionálna. 

A projekt keretében megjelennek az első regionális tájékoztató kiadványok, és elkészül az a 

portál, amely az elővárosi és regionális tömegközlekedés információit (kétirányú interaktivitási 

szint) nyújtja és teszi felhasználhatóvá (jegyrendelés, útvonaltervezés stb.). A régió területén 

egységes információs rendszer épül ki, és megindulnak a térséghatárokat átlépő 

tömegközlekedési járatok. 

A projekt célja továbbá az is, hogy készüljön átfogó vizsgálat egy esetleges regionális 

közlekedési vállalat létrehozásáról. 

 
7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió 

 
8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság 

A beruházás a közlekedési vállalatok oldalán idéz elő többletbevételeket, melyek előzetes 

becsléseink szerint 5 év alatt teszik rentábilissá a beruházást. A költségek racionális ütemezése 

révén elérhető, hogy a fejlesztés mindvégig nullszaldós legyen. 

 
9. A projekt célterülete: 

 
Térség: 

Az eurorégió teljes területe. 
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5.2.10 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

A börzsönyi kisvasutak fejlesztése 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

Az egykori gazdasági jelentőségű kisvasutak népszerűsége folyton növekszik. Az eurorégió 

területén, a Börzsönyben három kisvasút is található, amelyek fenntartása, karbantartása és (az 

új jogszabályokhoz igazított) fejlesztése egyre nagyobb terhet jelent a fenntartóknak.  

Az elmúlt évtizedben a térség önkormányzatai sokat tettek azért, hogy a kisvasúti forgalom 

fennmaradjon, de a pályakarbantartás, a rongálások helyreállítása és a szükséges fejlesztések 

olyan anyagi áldozatokat követelnek, amelyek miatt a három vonal (Kismaros és Királyrét, 

Nagybörzsöny és Nagyirtáspuszta, valamint Kemence és Godóvár között) folyamatosan a 

megszűnés szélén működik. A nagybörzsöny–márianosztra–szobi vonal helyreállítására a tervek 

elkészültek, de az újjáépítés költségei igen magasak. Itt a későbbi fejlesztések során érdemes 

volna figyelembe venni a vonal egykori ipolypásztói csatlakozását is. A kemencei vonal 

felújítását is tervezik Hamuház megállóig. 

A kisvasutak az idegenforgalmi kínálat egyik különlegességét jelentik az eurorégióban, ezért 

fejlesztésük túlmutat az érintett települések hatókörén. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt közvetlen céljai: 

– a börzsönyi kisvasúti forgalom fenntartása; 

– a vonalak további fejlesztése; 

– infrastrukturális háttér kialakítása; 

– egységes kiadványok megjelentetése, egységes marketing. 

 

A projekt közvetett céljai: 

– a börzsönyi turizmus fejlesztése; 

– az itt eltöltött vendégéjszakák számának emelése; 

– az eurorégió turisztikai kínálatának tematikus bővítése. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

A projektnek köszönhetően elkészül a Nagybörzsöny–Szob kisvasút és a kemencei vonal még 

hiányzó szakasza, megvalósul a kisvasutak egységes marketingje. A fejlesztéseknek 

köszönhetően emelkedik a turistaforgalom és a vendégéjszakák száma a térségben. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt közvetlen haszonélvezői a kisvasutak üzemeltetői és utasai. 

Közvetve kedvezően hat a fejlesztés a térség idegenforgalmi vállalkozásaira és az itt élőkre. 

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt keretében elvégzendő feladatok elsősorban beruházásokat jelentenek. A beruházások 

kiterjednek a pályarekonstrukcióra, a kapcsolódó infrastruktúra kiépítésére (várók, tájékoztató 

és közlekedési táblák, indóházak), valamint a szolgáltatásokat biztosító létesítmények 

felépítésére. 
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A beruházásokhoz minimális tervezési-engedélyezési feladatok tartoznak, valamint az egységes 

marketingtevékenységhez kapcsolódó aktivitások (arculattervezés, kiadványok szerkesztése, 

megjelenés vásárokon stb.). 

 
7. Projektgazda: 

Az érintett települések, vállalkozások és nonprofit szervezetek. 

  

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság 

A beruházás volumene és a várható utasforgalom miatt a fejlesztés megtérülése középtávon sem 

várható. A kisvasúti fejlesztés a forráshiányos, gazdasági mutatóit tekintve hátrányos helyzetű 

térségben katalizátor szerepet játszik. A fejlesztésnek köszönhetően várhatóan további 

idegenforgalmi beruházások is megvalósulnak majd az érintett településeken, bővül a 

szálláshely- és vendéglátási kapacitás, amire újabb attrakciókat lehet építeni. Ezáltal a 

kisvasutak fejlesztése a térség egészének fejlődését is pozitívan befolyásolja.  

 
9. A projekt célterülete: 

 
Települések: 

Kemence, Kismaros, Márianosztra, Nagybörzsöny, Szob, Szokolya 

 
Térség: 

Börzsöny 

 
 

 



 176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Iparfejlesztés 
5.3.1 Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet 

5.3.2 Vállalkozási területek kialakítása az eurorégió területén 

5.3.3 Tudásalapú gazdasági tér kialakítása 

5.3.4 A regionális gazdasági integráció támogatása 

5.3.5 Munkaerő-fejlesztési modellprogram  
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5.3.1 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

A Duna két partján fekvő két térség egymást kiegészíti jelenlegi adottságaival: míg az ipar a 

magyar oldalon igen erős, addig a szlovák oldalon a logisztikai potenciálról mondható el 

ugyanez. Az utóbbi években mindkét térség komoly erőfeszítéseket tett a saját hiányosságainak 

a leküzdésére, de racionálisabb és a gazdaság fejlődése szempontjából is előnyösebb, ha a két 

adottságot kötjük össze. 

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet létrehozásával a szlovák oldal logisztikai 

hátterét a magyar oldal iparfejlesztéséhez lehet kapcsolni. Ugyanakkor a logisztikai bázisra 

építve megkezdődhet az ipar betelepítése a Párkány környéki térségbe is. A foglalkoztatási 

mutatókban ma meglévő területi különbségek nagy mértékben enyhíthetők egy integratív 

program elindításával, amely a vasúti, közúti, vízi és légi szállítás háttérfeltételeit egyaránt 

biztosítani tudja, és ehhez magas színvonalú, a befektetőket vonzó szolgáltatásokat is ki tud 

alakítani. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt közvetlen céljai: 

– a magyar oldal iparának és a szlovák oldal logisztikai hátterének összekapcsolása a 

Süttő–Esztergom–Ebed háromszögben; 

– magas színvonalú logisztikai és vállalkozásfejlesztési szolgáltatási rendszer kialakítása 

(raktárbázisok, diszpécserközpontok, szállítmányozási szolgáltatások, egyablakos 

ügyintézés a térség ipari parkjaihoz, beszállítóközvetítés stb.); 

– a szlovák oldalon ipartelepítés támogatása; 

– az övezet intézményi hátterének kialakítása, működtetése; 

– fejlesztések támogatása az övezetben található vállalkozási területeken és ipari parkokban. 

 

A projekt közvetett céljai: 

– a szlovák oldal logisztikai potenciáljának kihasználásával kedvező befektetői környezet 

kialakítása; 

– a magyar oldal iparfejlesztéséhez szükséges logisztikai háttér biztosítása; 

– a foglalkoztatási mutatók javítása; 

– a foglalkoztatás térbeli egyenetlenségeinek kiigazítása; 

– a régió népességmegtartó erejének növelése; 

– az érintett térség versenyképességének növelése. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

– megalakul és intézményesül az övezet; 

– magas színvonalú integrált logisztikai-vállalkozási szolgáltató rendszer jön létre; 

– megnő a térségbe betelepült vállalkozások száma; 

– radikálisan csökken a munkanélküliség a szlovák oldalon (a magyar oldalhoz hasonló 4 

% körüli adat prognosztizálható 6–7 éves távlatban); 

– a térségben megáll a népességfogyás. 
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5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt közvetlen haszonélvezői a térségbe betelepült/betelepülő vállalkozások, az itt működő 

KKV-k, és a szabad munkaerőt jelentő népesség. 

A közvetett haszonélvezők körébe tartoznak a potenciális logisztikai partnerek, az érintett 

települések és a régió lakossága. 

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt számos egyéb fejlesztésre épít: a teherkomp megindulása, majd az Esztergom és 

Párkány közötti teherhíd (és a kapcsolódó úthálózat) megépítése; az ebedi logisztikai központ 

megalapítása, elindítása; a párkányi és a lábatlan/nyergesújfalui teherkikötő kialakítása; az 

esztergomi repülőtér fejlesztése; a párkányi ipari park megalapítása. Ezek a fejlesztések jelentik 

az övezet kialakításának hátterét. A vállalkozási-logisztikai övezet megalapítása annyiban jelent 

többet ezen fejlesztések esetlegesnek tekinthető elvégzésénél, hogy egyrészt kapcsolatot teremt 

(mind intézményi, mind szolgáltatási téren) az említett kezdeményezések között, ezáltal 

integrálva őket egy nagyobb fejlesztési programba, másrészt a térség iránti érdeklődés 

felkeltésével, a befektetőknek egy komplex szolgáltatási csomagot kialakítva hozzájárul az 

érintett térség településeinek fejlesztéséhez is. 

A projekt keretében megvalósítandó aktivitások: 

1. az övezet működtetéshez szükséges szervezet (intézmény) kialakítása, működtetése; 

2. a komplex szolgáltatási rendszer összeállítása; 

3. a befektetési övezetek komplex kínálati csomagjainak összeállítása, megjelentetése (papír, 

internet), kiajánlása; 

4. egyablakos ügyintézés kialakítása az övezet egészére nézve; 

5. az ipari parkok és vállalkozási területek fejlesztése. 
 

7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió 

 
8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság 

Az övezet létrehozásának megtérülése 5 éven belül várható. Ez a megtérülési becslés nem 

számol további nagy volumenű befektetésekkel (amelyek hasznosak volnának, de nem 

szükségesek a projekt fenntarthatóságához), illetve nem kalkulál a kapcsolódó projektek 

egyenlegének alakulásával. 

 
9. A projekt célterülete: 

 
Települések: 

Ebed, Esztergom, Lábatlan, Nyergesújfalu, Párkány, Süttő, Tát, Tokod, Tokodaltáró 

 
Térség: 

Az eurorégió ipari magterülete (Duna menti indusztrializálódott zóna) 
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5.3.2 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Vállalkozási területek kialakítása az eurorégió területén 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

a) Az eurorégió különböző térségei az ipari fejlettség tekintetében rendkívül eltérő szinten 

állnak. A rendszerváltást követő években a helyi iparűzési adó és a foglalkoztatási problémák 

miatt a települések jó része az ipartelepítésben látta a forráshiány leküzdésének útját. Az 

Európai Unióhoz csatlakozott országokban néhány éven belül meg kell szüntetni ezt az 

adófajtát, de mivel ez a tétel a települések működéséhez elengedhetetlenül szükséges, ma is 

általános tendencia, hogy az önkormányzatok saját földterületeiket vállalkozások számára 

felkínálják. 

A nevesítetlen földek visszajuttatásával a szlovákiai önkormányzatok jelentős földvagyonhoz 

jutnak a közeljövőben. 

b) Az eurorégió jelentős része komoly szerkezeti válsággal küszködik immár másfél évtizede. A 

dél-szlovákiai térségben komoly ipari üzemek nem jelentek meg, a foglalkoztatási problémák 

nem enyhültek észrevehetően. Hasonló a helyzet az Ipoly völgyében is. 

 
3. A projekt célja: 

Jelen projekt a vállalkozási övezetek kialakításának, fejlesztésének támogatásával egyrészt 

csökkenteni igyekszik az eurorégió egyes térségei közötti fejlettségbeli különbségeket, másrészt 

hozzá kíván járulni az egységes regionális gazdasági tér kialakításához. 

Ezen keresztül célja a foglalkoztatási mutatók javítása, a régió versenyképességének és 

népességvonzó erejének növelése. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

A költségvetési ciklus végére (a vállalkozási-logisztikai övezeten kívül) két új ipari park 

(Párkány, Zselíz) és legkevesebb öt új vállalkozási övezet kialakítása a cél (Oroszka, Piliscsaba, 

Szokolya, Szőgyén, Vámosmikola), valamint a már meglévők fejlesztése is megtörténik. 

A fejlesztéseknek köszönhetően a ciklus végére megkétszereződik a régióban megtelepült 

vállalkozások száma, és a munkanélküliség a régió egészében 4 % körül stabilizálódik. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt közvetlen haszonélvezői az érintett települések önkormányzatai és az ott élők. 

Közvetett haszonélvezői a betelepülő cégek, valamint a település vonzáskörzetében lakók. 

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt célja, hogy az eurorégió több fontos településén is megtelepedjen az ipar, ezáltal a 

foglakoztatási mutatók javuljanak. E cél érdekében a projekt támogatja a vállalkozási övezetek 

kialakításához szükséges adminisztratív feladatok, a tereprendezési munkálatok, a közművesítés 

és a marketingtevékenység finanszírozását.  

A projekt keretében az alábbi tevékenységek részesülnek támogatásban: 

1. a vállalkozási terület kialakítását elősegítő adminisztratív munkálatok; 

2. tervezési-engedélyezési munkálatok; 

3. tereprendezési, közművesítési munkák; 
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4. marketingtevékenység (kiadványok, vásárokon való részvétel, befektetési fórumok rendezése 

stb.). 

 
7. Projektgazda: 

Az adott település önkormányzata 

 
8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság 

A beruházások a tervek szerint a betelepülő vállalatok társfinanszírozásában valósulnak meg, 

így a terhek megoszlanak a kivitelezők és az önkormányzatok között. Az új vállalkozások 

számára nyújtott kedvezményekkel számolva a megtérülés 10 évben számítható. Ugyanakkor 

kevésbé számszerűsíthető eredmény, hogy a térségben jelentősen javulhatnak a 

foglalkoztatottsági mutatók. 

 
9. A projekt célterülete: 

 
Települések: 

A kiemelt települések: Oroszka, Párkány, Piliscsaba, Szokolya, Szőgyén, Vámosmikola, Zselíz, 

valamint Leányvár, Piliscsév és Pilisjászfalu. 
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5.3.3 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Tudásalapú gazdasági tér kialakítása 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

Az extenzív gazdaságfejlesztés korszaka a közép-európai térségben lassan véget ér. A globális 

versenyben ma már inkább azok a térségek tudnak eredményesen szerepelni, amelyek nem 

kizárólag alkatrész-összeszerelésre specializálódnak, mivel az ilyen iparágak mobilitása igen 

magas fokú. Az alacsonyabb munkabér itt vonzóbb, mint a képzett munkaerő. Az eurorégió 

további fejlődése szempontjából kulcsfontosságú, hogy miként tud megfelelni az információs 

technológia, a tudás alapú gazdaság, az innovációra épülő iparfejlesztés kihívásainak. Miközben 

tehát a ma iparilag még rendkívül fejletlen térségeket fel kell zárkóztatni a vállalkozási területek 

fejlesztésével, előre is kell gondolni, és a minőségi munkaerőre és a magasan képzett 

szakember-gárdára alapozott IT-ipar megteremtésén is dolgozni kell, hiszen az évezred második 

évtizedére a régió primér erőforrásai várhatóan kimerülnek. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt közvetlen céljai: 

– az információs technológiára, innovációra alapozó cégek letelepítése a régióban; 

– a fejlett technológiát alkalmazni képes kvalifikált munkaerő képzése; 

– kutatási-fejlesztési központok, az azokhoz kapcsolódó munkahelyek számának növelése; 

– a kis- és középvállalkozások K + F tevékenységének támogatása. 

 

A projekt közvetett céljai: 

– a régió gazdasági növekedésének fenntartása; 

– a foglalkoztatottsági adatok javítása; 

– a régió versenyképességének növelése. 
 

4. A projekt várható eredményei: 

A projekt eredményeképpen jelentősen bővül a kutatási-fejlesztési célú munkahelyek száma a 

régióban (a költségvetési ciklus végére eléri az 500-at). Javul a KKV-k versenypozíciója, 

erősödik a szakképzés, és a régióban két térségben célzott IT-iparfejlesztés valósul meg. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt közvetlen haszonélvezői a kis- és középvállalkozások, valamint az érintett települések 

lakossága. 

A közvetett haszonélvezők közé kell sorolnunk a ma a régióban működő, innovációs háttérrel 

nem rendelkező vállalkozásokat, valamint az egész eurorégiót (versenyképesség, befektetőbarát 

környezet). 

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt három részterületet ölel fel az intenzív gazdaságfejlesztés körén belül. 

1. Kutatási-fejlesztési központok kialakítása. A ma a régióban található nagyvállalatok keretén 

belül támogatja a projekt a kutatási-fejlesztési központok kialakítását. Ezáltal hozzá kíván 

járulni a cégek itteni tartós megtelepedéséhez, a további fejlesztések, beruházások 
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megindításához, valamint a kvalifikált, magasan képzett munkaerő alkalmazásához. 

2. A kis- és középvállalkozások K + F tevékenységének támogatása. Ma e téren a régióban nagy 

az elmaradás. A mennyiségi szempontból megfelelő KKV-szektor a magyar főváros 

közelségében az innovációs erejét kihasználva komoly versenyelőnyhöz juthatna a más 

térségekben működő konkurenciához viszonyítva. A kutatási-fejlesztési tevékenység új, 

korszerű technológiák bevezetését teszi lehetővé, ami az új betelepülő nagyvállalatok számára a 

vonzó beszállítói hátteret biztosíthatja. 

3. IT-falvak létrehozása. A projekt végül támogatja olyan településrészek kialakítását, amelyek 

lakói kimondottan az információs technológia fejlesztésével foglalkoznak – elsősorban a 

lakóhelyükön. Ezek az IT-falvak a régió agyközpontjaiként működhetnek, és kedvező 

környezetet teremthetnek a legfejlettebb iparág megtelepedéséhez. IT-falvak kialakítására a 

legmegfelelőbb két övezet: a Talentis program által érintett térség közvetlen szomszédságában 

fekvő piliscsabai agglomeráció (Máriahalom, Úny, Tinnye, Piliscsaba, Pilisjászfalu), valamint a 

kedvező közlekedési kapcsolatokkal rendelkező (itt számolunk a 2006-tól elinduló eurorégiós 

vonatokra is) Köbölkút és térsége. 

A támogatott tevékenységek: 

1. K + F munkahelyek létrehozása; 

2. K + F programok elindítása; 

3. képzési programok indítása az IT terén; 

4. az IT-falvak kialakításához kapcsolódó beruházások (lakások, lakónegyedek építése, 

szolgáltatói háttér megteremtése – beleértve a szélessávú internetkapcsolatot; 

marketingtevékenységet stb.). 

 
7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió, valamint az érintett települések önkormányzatai 

 
8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság 

A fenti fejlesztések megtérülése elsősorban az érintett vállalkozásoknál mérhető: 5–10 év alatt 

mindenképpen gazdaságossá válik a fejlesztés. A települések számára a vonzó befektetési 

környezet révén, az IT-falvak esetében a kvalifikált munkaerő megjelenésén keresztül mérhető a 

haszon. 
 

9. A projekt célterülete: 

 

Települések: 
Elsődleges célterület: Máriahalom, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Tinnye, Úny, valamint Köbölkút, 

Kisújfalu, Kürt 

 
Térség: 

Pilisi-medence; Köbölkút térsége 
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5.3.4 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

A regionális gazdasági integráció támogatása 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

Az eurorégión belül a mai napig elszigetelt jelenség a határokon átnyúló vállalkozói 

együttműködés. Ahhoz, hogy a régió vonzó befektetési célponttá váljon, versenyképessége és 

népességmegtartó ereje nőjön, hozzátartozik az egységes gazdasági tér megteremtése. Ennek 

leghatásosabb eszköze a kis- és középvállalkozások közötti együttműködés feltételeinek 

kialakítása. Az egymást megtaláló vállalkozások révén nemcsak a beruházások, fejlesztések, 

projektek száma emelkedik, hanem egészen új fejlesztések is megvalósulhatnak, amihez a 

partner gyakran épp a túlparton található meg. A határon keresztül bonyolódó áruforgalom 

pedig a régió kohézióját erősíti. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt közvetlen céljai: 

– a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás színtereinek kialakítása: szakmai vásárok, találkozók, 

regionális vállalkozói klub; 

– a határokon átívelő együttműködés támogatása: klaszterek kialakítása, partnerségi 

modellprogramok elindítása, konkrét termelői együttműködések; 

– az együttműködést támogató fejlesztések megvalósítása: portálok üzemeltetése, 

regionális inkubátorház-hálózat kialakítása, térségi vállalkozói és pályázati tanácsadói 

központok létrehozása. 

 

A projekt közvetett céljai: 

– a régióban működő kis- és középvállalkozások számának és versenyképességének 

növelése; 

– az egységes regionális gazdasági tér megteremtése; 

– a regionális identitástudat kialakítása; 

– a foglalkoztatottsági mutatók javítása. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

A projekt eredményeképpen jelentősen bővül a határon átívelő gazdasági együttműködések 

száma (a projekt keretében az érintett tervezési időszak folyamán 30–40 ilyen 

kezdeményezéssel számolunk). Új munkahelyek, új vállalkozások jönnek létre, kiépül a 

regionális vállalkozásfejlesztési intézményi hálózat (az érintett időszak alatt 9 különböző szintű 

központ kialakításával számolunk), működik a vállalkozói klub. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt közvetlen haszonélvezői a KKV-k. Közvetve az érintett települések, valamint az 

eurorégió egésze. 

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt keretében egyrészt megteremtjük a regionális vállalkozói együttműködés intézményi 

hátterét, másrészt támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek a határon átívelő 
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kooperációra alapoznak. 

1. Intézményi háttér kialakítása. Az egységes gazdasági tér megteremtése érdekében szükség 

lesz a közös fejlesztések intézményi hátterére. Ezt az alábbi elemekből építjük fel: 

– regionális vállalkozói klub létrehozása és működtetése, ahol az érintett szereplők 

rendszeresen találkozhatnak, véleményt cserélhetnek, partnert találhatnak; 

– regionális szakvásárok, szakmai találkozók, fórumok szervezése, ahol a két országban 

működő vállalkozók információkhoz juthatnak, a szakmai programjukat, termékeiket 

reklámozhatják; 

– regionális vállalkozásfejlesztési irodahálózat létrehozása, ahol a helybeli vállalkozók 

ügyeiket intézhetik, valamint tanácsokat kaphatnak befektetési terveikhez és pályázati 

szándékaikhoz. 

2. Konkrét CBC-programok megvalósítása. A határon átnyúló vállalkozói együttműködések 

biztosíthatják az egységes regionális gazdasági tér kialakítását. 

A projekt keretében az alábbi tevékenységeket támogatjuk: 

– regionális klaszterek létrehozása egy-egy termelési ágban; 

– partnerségi modellprogramok elindítása; 

– konkrét termelői együttműködések (projektszintű kooperáció). 

 
7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió 

 

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság 

A beruházások haszna elsősorban az érintett vállalkozásoknál jelenik meg. A hálózat 

kialakításának és működtetésének áttételesen van haszna, mivel a kedvező vállalkozói környezet 

növeli a vállalkozások, projektek számát, ezáltal hozzájárul az érintett települések fejlődéséhez. 

 
9. A projekt célterülete: 

 
Térség: 

Az eurorégió egész területe 
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5.3.5 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Munkaerő-fejlesztési modellprogram 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

Az eurorégió népességmegtartó erejét leginkább a foglalkoztatottsági mutatók gyengítik. Nyitra 

kerületen belül az Érsekújvári járásban volt a legnagyobb a népességfogyás mértéke az elmúlt 10 

évben. A demográfiai adatok öregedő népességet mutatnak a térségben. Az Ipoly-völgyben az elmúlt 

5 évben szintén hasonló folyamatok figyelhetőek meg, míg Esztergom térségében (a kedvező 

foglalkoztatottsági mutatókkal összhangban) jelentősen (1998 óta 4 %-kal) nőtt a lakosságszám. 

A hosszú távú fejlesztési tervek megvalósulásához egyrészt szükség lesz a képzett munkaerőre, 

a munkaerőpiac regionális szintű integrációjára, a hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatási 

gondjainak megoldására, valamint a helyi munkaerő alkalmazásának ösztönzésére. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt közvetlen céljai: 

– a régió képzési, szakképzési hátterének fejlesztése, koordinációja; 

– egységes regionális munkaügyi adatbázis létrehozása, működtetése; 

– egységes munkaerő-irányítási rendszer kialakítása; 

– a hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának támogatása; 

– a helyi munkaerő alkalmazásának ösztönzése. 

 

A projekt közvetett céljai: 

– a képzett munkaerő arányának növelése; 

– a KKV-k versenyképességének javítása; 

– a foglalkoztatottsági mutatók javítása; 

– az egyes térségek népességmegtartó erejének növelése. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

A projekt eredményeképpen létrejön az egységes regionális munkaügyi irányítási rendszer, 

bővül a foglalkoztatottak köre (csökken a munkanélküliség), megvalósul a szakképzés 

regionális szintű koordinációja, új képzési programok indulnak a határ mindkét oldalán. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt közvetlen haszonélvezői a munkanélküliek, akik számára több szinten is az 

elhelyezkedési esélyek javítását hozza a projekt. Javul a kis- és középvállalkozások 

versenyképessége a képzett munkaerő nagyobb tömegű megjelenésével. A ma gazdaságilag 

elmaradott térségek pedig a fejlődés útjára léphetnek. 

 

6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt az említett célokat az alábbi tevékenységek segítségével kívánja elérni: 

1. A regionális képzési, szakképzési rendszer koordinációjának, az érintett vállalkozások, 

intézmények közötti együttműködés feltételeinek a kialakítása (regionális képzési tanács 

létrehozása). Ezáltal azt kívánjuk elérni, hogy a régióban élők és a régióban megtelepedett, 

megtelepedni kívánó cégek igényeinek legmegfelelőbb képzési programok induljanak el a határ 

mindkét oldalán. 



 186 

2. Regionális munkaügyi adatbázis és munkaerő-irányítási rendszer létrehozása és működtetése. 

Ma nem áll rendelkezésünkre olyan adatbázis, amely lehetővé tenné a szabad munkaerő-

kapacitás felmérését, a megjelenő cégekhez a közvetlen kiközvetítést, a munkaerő irányítását, a 

rövid idejű ügyintézést. A projekt ezeket a feltételeket kívánja megteremteni a teljes régióban.  

3. A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása. A munkanélküliségi ráta gyakran a 

hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatottsági mutatói miatt magas. Ezért a projekt támogatja 

ezeknek a rétegeknek a foglalkoztatását (távmunka, közmunkaprogramok, műhelyek stb.). 

4. A helyi munkaerő alkalmazásának támogatása. A régióban megvalósuló iparfejlesztés 

alapvető célja az itt élők életszínvonalának emelése, a régió népességmegtartó erejének 

növelése. Ugyanakkor a multinacionális vállalatok igen gyakran több száz kilométeres 

távolságból alkalmazzák a munkásokat gyáraikban. A projekt keretében sor kerül egy olyan 

ösztönző rendszer kidolgozásra és bevezetésére, amely a helyi lakosság alkalmazását segíti. 

 
7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió, érintett települések 

 
8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság 

A projektnek közvetlen gazdasági haszna nincs. A foglalkoztatottsági gondok enyhítése 

elsősorban az itt élők életkörülményeit javítja, hosszú távon hozzájárulva az eurorégió 

erősödéséhez. 

 
9. A projekt célterülete: 

 
Térség: 

Az eurorégió teljes területe 
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5.4 Turizmus - Idegenforgalom 
5.4.1 Az Ister-Granum borvidék fejlesztése és borút létrehozása 
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5.4.1 Projekt 
 

 

1. A projekt címe: 

 

Az Ister-Granum borvidék fejlesztése és borút létrehozása 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

A térség kiváló adottságokkal, valamint több száz éves hagyománnyal rendelkezik a 

bortermelés, valamint a szőlészet terén, így a projekt megvalósítása alapvető változásokat 

eredményezhet az itt élők és az idelátogatók életében egyaránt. 

A fejlesztések további indokoltságát az adja, hogy több település és gazda életében játszik 

meghatározó szerepet a borászat, és a közös munka eredményessége érdekében a térségben 

számos borászattal foglalkozó civil szervezet alakult. Az ágazat fontosságát jelzi az is, hogy 

2004 decemberében létrejött az Ister-Granum Borlovagrend is, amely „alapszabályában 

elkötelezte magát, hogy összeköti a szőlőtermesztést és a borászatot a táj kultúrájával, 

történelmi múltjával, hagyományaival és a bort kedvelő vendégekkel, valamint fontosnak tartják 

a kulturált borfogyasztás terjesztését és képviseletét”. Így a borturizmus kiépítésének alapjai 

szervezeti szinten már rendelkezésre állnak, a projektben a fizikai feltételeket kell 

megteremteni. 

A projekt átível a határokon, mivel a Duna két oldalán olyan területeket találhatunk, amelyek 

országos szinten is a kiemelt borvidékek hálózatának részét képezik. 

A projekt nem utolsósorban tekintélyes gazdasági előnyöket hordoz, s ez jelen esetben növelheti 

a térségben a jelenleg alacsony jövedelmeket. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt legfontosabb célja az eurorégió borvidékké történő kialakítása, fejlesztése és 

megismertetése. A projekt további céljai a történelmi borvidék pincészeteinek, pincesorainak 

felújítása, újbóli használatba vétele és turisztikai szempontból való bemutatása, a bor 

kultúrájának népszerűsítése regionális és országos szintű borversenyek rendezésével. A 

megvalósítás során a települések közötti összehangolt munka kialakításával olyan turisztikai 

attrakció létrehozása a cél, amely európai szintű mintarégióként népszerűsítené a területet. 

 

4. A projekt várható eredményei: 

A projekt elsődleges eredményei közé tartozhat az egykori pincesorok újbóli hasznosítása, 

valamint a szőlő- és bortermelés további népszerűsödése. A projekt közvetlen módon elsősorban 

a bortermelő településeket érinti, közvetve azonban az egész régiót, mivel a települések közös 

munkáinak eredményeképp a „hordozó” terület válik ismertté. 

A minőségi bortermelés növekedésével, valamint bemutatóhelyek kialakításával, borversenyek 

rendezésével a települések számos gazdasági előnyre tehetnek szert, mivel a borturista 

tartózkodási ideje több nap, így várhatóan magasabb színvonalúvá és nagyobb mennyiségűvé 

válnak a szolgáltatások (szálláshely, vendéglátás). 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt haszonélvezőinek skálája széleskörű, mivel nemcsak a bortermelő gazdák, hanem a 

kereskedők, a vendéglátóiparban dolgozók, a szálláshely-szolgáltatók és közvetve a régió többi 

része egyaránt gazdasági előnyökre tehet szert a borturisták megjelenésével. 
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6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt megvalósulása, európai színvonalú borút kiépülése – a két ország korábbi 

borvidékeinek fejlődésének tapasztalatait figyelembe véve – a tervezési időszak végső 

szakaszára tehető.  

A fejlesztés egy időben több vonalon folyhat. A projekt első lépése a romos pincesorok feltárása 

és rekonstrukciója, felújítása, majd a jelenlegi pincészetek minőségi színvonalának, 

megjelenésének javítása. Ezzel párhuzamosan megkezdődhet a jelenleg termelt borok 

népszerűsítése, a marketingtevékenység erősítése számos szórólap, reklámanyag, kiadvány 

megjelentetésével. 

A fejlesztésbe bevont települések és tevékenységeik a következők: 

 

– borkóstolók, borversenyek szervezése (Bátorkeszi, Béla, Bény, Búcs, Kéménd, 

Kisgyarmat, Kisújfalu, Köbölkút, Kürt, Muzsla, Szőgyén); 

– szüreti bálok szervezése (Bajót, Bátorkeszi, Béla, Bény, Búcs, Kéménd, Kisgyarmat, 

Kisújfalu, Köbölkút, Kürt, Lábatlan, Muzsla, Nyergesújfalu, Süttő, Szőgyén); 

– borutak szervezése (Béla, Bény, Fűr, Kéménd, Kisgyarmat, Kisújfalu, Köbölkút, Kürt, 

Szőgyén); 

– bormúzeum kialakítása (Béla, Bény, Kéménd, Kisgyarmat); 

– szőlészeti-borászati bemutatóhely, reprezentatív borospince kialakítása (Béla, Bény, 

Kéménd, Kisgyarmat, Kisújfalu, Szőgyén); 

– borpincék rekonstrukciója (Bajót, Bajta, Bátorkeszi, Béla, Bény, Helemba, Kesztölc, 

Kéménd, Kisgyarmat, Kisújfalu, Kürt, Lábatlan, Muzsla, Nyergesújfalu, 

Mogyorósbánya, Piliscsév, Süttő, Szőgyén, Tát, Tokod); 

– hegyközségek újjáélesztése, megszervezése (Bátorkeszi, Béla, Bény, Kéménd, 

Kisgyarmat, Muzsla) 

– palackozás feltételeinek megteremtése, fejlesztése (Bajót, Lábatlan, Muzsla, 

Nyergesújfalu, Süttő, Szőgyén); 

– borminősítési rendszer kidolgozása, a minőségi borok termelésének elősegítése (Alsó-

Ipoly Mikrorégió, Bajót, Bény, Kéménd, Kisgyarmat, Lábatlan, Nyergesújfalu, Süttő). 

A projekt megvalósulásánál fontos szerepet játszik a civil szervezetek közötti együttműködések 

összehangolása, valamint színvonalas rendezvények szervezése. 

A projektben a helyi vállalkozások, valamint a lakosság szerepvállalásával a szolgáltatások 

színvonala emelkedhet, ehhez azonban a minőségi fejlesztések nélkülözhetetlenek. 

A projekt megvalósulása lassú folyamat, mivel a borturizmus az első néhány évben az őszi 

szezonra koncentrálódik, majd a borvidék megfelelő színvonalú fejlődésével az év minden 

szakaszában érkeznek a turisták a pincészetek látogatására, borkóstolókra. 

A fejlesztések során a legnagyobb hangsúlyt azonban a minőségre, a szálláshelyek kialakítására, 

valamint az igen erőteljes marketingtevékenységre kell helyezni. 
 

7. Projektgazda: 

A borászati érdekeltséggel rendelkező vállalkozások, önkormányzatok és pincészetek. 

 
8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság 

A beruházások megtérülése lassú folyamat, mivel a térség még nem egységes borvidék, 

kialakítása szinte az alapoknál kezdődik. A projekt előrehaladtával növekednek a gazdasági 

előnyök is: elsőként csak néhány településnek származhat előnye a borturizmusból, de ha a 

térség elér arra a szintre, hogy megfelelő szolgáltatást tud nyújtani az ideérkezőknek, igen 

jelentős gazdasági bevételre számíthat. 

A fejlesztések akkor lehetnek eredményesek, ha a szolgáltatások színvonala hosszú időn 

keresztül magas, továbbá ha megfelelő szervezeti háttérrel rendelkezik az ágazat. 
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9. Egyéb megjegyzések: 

Mivel több település érintett a projektben, így a feladatok koordinálására célszerű a 

borlovagrend és a civil szervezetek segítségét kérni. 

 
10. A projekt célterülete: 

 
Települések: 

Bajót Kisgyarmat 

Bátorkeszi  Kisújfalu 

Béla Köbölkút 

Bény Kőhídgyarmat 

Búcs Kürt 

Csúz Lábatlan  

Dunamocs Muzsla 

Esztergom Nagybörzsöny 

Garamkövesd Nyergesújfalu 

Helemba Piliscsév 

Ipolyszakállos Süttő 

Ipolyszalka Szőgyén 

Kéménd Tokod 

Kesztölc  

 
Térség: 

Közvetlen módon a bortermelő területet érinti a borturizmus, de közvetett módon az egész 

régióban érezhető a hatása. 
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5.4.2 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

VINA Visegrád-Nagymaros Függővasút 

 
 

2. A projekt indokoltsága: 

A Dunaszoros turisztikai vonzereje egyoldalú és csekély, a két part közötti átjárás csak komppal 

lehetséges, a térségbe vasúttal érkező turisták számára a visegrádi fellegvár és környéke igen 

nehezen, csak gyalogosan közelíthető meg. A kábelvasútból egyedülálló panoráma nyílik a 

Dunaszorosra. 

 
3. A projekt célja: 

A Dunaszoros turisztikai vonzerejének fejlesztése és a panoráma feltárása, továbbá a visegrádi 

turisztikai vonzerők és létesítmények elérhetőségének javítása egy Európában egyedülálló 

attrakció létrehozásával. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

A Dunaszoros turisztikai vonzerejének nemzetközi szintű növekedése, a jobb és bal part 

vonzerő-különbségeinek csökkenése, a térségbe érkező turisták számának emelkedése, a 

térségben töltött idő meghosszabbodása, munkahelyteremtés, idegenforgalmi bevételek 

növekedése, Visegrád és Nagymaros belvárosának terheltsége csökken. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A Visegrád és Nagymaros térségébe érkező turisták, a helyi lakosok, az önkormányzatok és a 

helyi vállalkozók.  

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

Nagymaros és Visegrád-várdomb (esetleg visegrádi Duna-parti leágazással) összekötése 

függővasúttal. A létesítmény a Duna fölött átívelő kábelen függ, ezáltal a tájba illeszkedő 

környezetbarát technológiával, a dunai hajóforgalom zavarása nélkül éri el a kívánt célokat.  

 

7. Projektgazda: 

Naményi Péter és Nagymaros Város Önkormányzata 

 
8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság 

Az előzetes gazdasági számítások szerint a projekt megvalósításához szükséges befektetés 

pesszimista számítás szerint is 9 év alatt térül meg. Bevételi oldalon csupán a kábelvasút jegy- 

árbevételek vannak tervezve. Egyéb bevételek (pl: vissza nem térítendő támogatás) a 

megtérülési időt rövidíthetik.  

A szállító tájékoztatása szerint 35-50 évente szükséges nagyjavítás, az éves karbantartás helyi 

felkészített szakembergárdával megoldható. 

 
9. Egyéb megjegyzések: 

Több bankcsoport mellett a Magyar Turizmus Rt elvi támogatását is bírja a projekt. 

Lásd:  www.vina.hu 

 

http://www.vina.hu/
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10. A projekt célterülete: 

 
Települések: 

Nagymaros, Visegrád 

 
Térség: 

Váci és Szentendrei kistérség, Ister-Granum és Ipoly-Ipeľ Eurorégiók, Pest megye 
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5.4.3 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Hegyes-tető panoráma centrum kiépítése 

 
 

2. A projekt indokoltsága: 

A Hegyes-tetőről 360 fokos panoráma nyílik a Dunaszoros térségre Esztergomtól Vácig, 

Dobogókőtől a Selmeci-hegységig, azonban a terület jelenleg csak igen nehéz terepen és 

gyalogosan közelíthető meg. A Dunaszoros turisztikai vonzereje egyoldalú és csekély, a 

tervezett libegőből egyedülálló panoráma nyílik a területre. A Börzsöny természeti értékei 

nincsenek kellően bemutatva, a turizmus infrastruktúrája szegényes. A településen 

lovasterapeuta szakképzettségű munkaerő rendelkezésre áll. 

 
3. A projekt célja: 

A Dunaszoros turisztikai vonzerejének fejlesztése és a panoráma feltárása, továbbá a Börzsöny 

turisztikai megközelíthetőségének javítása és vonzerejének növelése, a Börzsöny természeti 

értékeinek bemutatása, a környezetbarát és értékőrző szemlélet fejlesztése, munkahelyteremtés.  

 
4. A projekt várható eredményei: 

A Dunaszoros turisztikai vonzerejének nemzetközi szintű növekedése, a jobb és bal part 

vonzerejének kiegyenlítése, a térségbe érkező turisták számának emelkedése, a térségben töltött 

idő meghosszabbodása, valamint a munkahelyteremtés, idegenforgalmi bevételek növekedése, a 

kirándulóturizmus erősödése, a környezetbarát és értékőrző szemlélet erősödése, gyógyászati 

célú lovaglási lehetőség. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

Elsősorban Nagymaros, de Kismaros, Kóspallag, Márianosztra, Szob, Szokolya, Zebegény 

települések, a térségbe érkező turisták, a helyi lakosok, az önkormányzatok és a helyi 

vállalkozók is.  

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

Nagymaros belváros és a Hegyes-tető összekötése libegővel, a Julianus-kilátó felújítása, erdei 

tanösvények és a Börzsöny értékeit bemutató informácis táblák kiépítése, bakancsos turisták 

számára tűzrakók, esőházak, pihenőhelyek létesítése, a településeken információs pontok és 

turistákat ellátó infrastruktúra kiépítése, hegyikerékpár-kölcsönzési és lovaglási lehetőség 

megteremtése, a börzsönyi kisvasutak forgalmának fejlesztése a csatlakozó turistautakkal és 

programokkal, a nagymarosi ún. Panoráma parkolóban vendéglátó-ipari és kulturális programok 

fejlesztése. 

 

7. Projektgazda: 

Nagymaros Város Önkormányzata 

 
8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

Az előzetes gazdasági számítások alapján a libegőprojekt megvalósításához szükséges 

befektetés pesszimista számítás szerint is 10 év alatt térül meg. Bevételi oldalon csupán a 

jegyárbevételek vannak tervezve. Egyéb bevételek (pl: vissza nem térítendő támogatás) a 
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megtérülési időt rövidíthetik.  

A szállító tájékoztatása szerint 35-50 évente szükséges nagyjavítás, az éves karbantartás helyi 

felkészített szakembergárdával megoldható. 

A lovas, kerékpáros és bakancsos turizmus fejlesztésére szolgáló befektetések szintén mintegy 

10 éves megtérüléssel vehetők figyelembe. 

A Julianus-kilátó felújítása a kapcsolódó üzleti vállalkozások eredményességével térülhet meg. 

 

9. A projekt célterülete: 

 
Települések: 

Kismaros Nagymaros Verőce 

Kóspallag  Szob Zebegény 

Márianosztra  Szokolya  

 
Térség: 

Váci és Szobi kistérség, Ister-Granum és Ipoly-Ipeľ Eurorégiók, Pest megye 
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5.4.4 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Határfolyó határok nélkül – kerékpárral az Ipoly mentén 

 
 

2. A projekt indokoltsága: 

A terület folyóparti fekvésének, kitűnő természetföldrajzi adottságainak, alacsony közúti 

forgalmának és festői szépségű falvainak köszönhetően kiválóan alkalmas a kerékpározásra. A 

fejlesztési program készítése során számos település jelezte a kerékpáros turisták eddigi 

jelenlétét is, továbbá, hogy az itt élők szívesen bekapcsolódnának az érkezők fogadásába, 

szálláslehetőségek és egyéb programok biztosításába. 

A projekt indokoltságát az is növeli, hogy a térség gazdaságilag fejletlen, így az itt élőknek 

kiegészítő jövedelemforrást jelentene az idegenforgalom megtelepedése. 

A program további jelentősége abban rejlik, hogy az Ister-Granum területén levő kistelepülések 

is bekapcsolódnak az idegenforgalmi vérkeringésbe, vagyis nemcsak az eddigi központokon 

kívül újabb térségek válnak a látogatók célterületévé. 

A kerékpáros turizmus a fentieken kívül összekapcsolható a falusi turizmus kínálta 

lehetőségekkel, vagyis a helyi kultúra, gasztronómia megismertetésével, a településeken 

szálláshelyek kialakításával, helyi rendezvények népszerűsítésével. A terület nagyságából és a 

települések látnivalóinak sokaságából az is adódik, hogy célszerű körút jelleggel létrehozni egy 

Ipoly menti útvonalat, ami az eurorégió természeti és épített örökségét egyaránt reprezentálni 

tudja. 

Mivel az Ipoly menti települések történelmileg, az egykor itt álló számos hídon keresztül 

szorosan kapcsolódtak egymáshoz, a kapcsolatok újjáélesztésére és ezzel együtt az 

idegenforgalom fellendítése céljából alapvető fontosságú lenne több közúti híd építése is. 

A terület értékét növeli a Börzsöny hegység közelsége, amely a kisvasút újjáélesztésével kiváló 

kirándulóhellyé vált. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt elsődleges célja az Ipoly menti települések bekapcsolása a régió idegenforgalmi 

életébe, a terület megismertetése az aktív turistákkal, valamint a folyó két partján fekvő 

települések közti kapcsolatok újjáélesztése. A projekt további célja a településen élők 

életminőségének javítása azzal, hogy szolgáltatásaikkal lehetőségük nyílik a 

jövedelemszerzésre. 

Mivel a terület több települést érint, így fontos lesz a települések együttműködésének 

megteremtése, valamint közös programok, lehetőségek kidolgozása. 

 

4. A projekt várható eredményei: 

A projekt várható eredményeként emelkedni fog az ideérkező aktív turisták száma, vagyis a 

terület ismert vidékké válik a kerékpárosok körében. A gazdasági előnyöket a helyi lakosság, 

valamint az idegenforgalomban részt vevő vállalkozók élvezik elsődlegesen, akik a 

szolgáltatásokat biztosítják. Közvetett eredmény lehet a települések közötti kapcsolatok 

erősödése, mivel egymás megismertetése, „reklámozása” mindegyik település előnyére válhat. 

Hosszabb távú eredmények közé tartozhat a visszatérő turisták ingatlanvásárlása, mivel egy 

rendkívül csendes, természetközeli vidékről van szó, amely kiváló lehetőséget biztosít a hosszú 

idejű aktív pihenésre is. 
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5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt elsődleges haszonélvezői most azok, akik jelenleg is folytatnak valamilyen 

idegenforgalmi tevékenységet (falusi szállásadók, vendéglátóhelyek, kézművesek, lovardák). A 

későbbiekben, már a projekt megvalósulásának kezdetén növekedhet az ágazatban részt vevők 

köre, mivel több településről jelezték a szektorhoz való kötődést. 

A projekt előrehaladtával a települések önkormányzatai is fontos haszonélvezőkké válhatnak, 

mivel a turisták számának emelkedésével növekedik bevételük, ezáltal többet tudnak fordítani a 

településük fejlesztésére. 

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt első számú feladata a térségben kijelölt kerékpárút kialakítása, amely jelen esetben az 

564. sz., valamint a Bernecebaráti-Vámosmikola-Ipolydamásd közötti útszakasz információs 

táblákkal történő ellátása, az ideérkezők számára köztéri térképek kiállítása. Mivel a projektben 

16 község venne részt, így célszerű minden települést információs ponttal és meghatározott 

számú szállásférőhellyel ellátni. 

A projekt legköltségesebb eleme az Ipolybél és Vámosmikola közötti híd létesítése. Ennek 

elkészülte után lehet elkezdeni a két útszakasz egyesítését, valamint a közös programokat. A híd 

megépüléséig több rév üzemeltetése lenne gazdaságos a nyári szezonban, Ipolykiskeszi és 

Ipolytölgyes, valamint a két hídfő között. 

A projekt legfontosabb elemei közé tartozik a marketingtevékenység folytatása, valamint a 

helyiek ösztönzése az ágazatban való részvételre. A megfelelő szálláshelyek, valamint a turisták 

számára kialakított programok feltárása után megfelelő reklámtevékenységre van szükség, 

amelyekkel Európa szerte megismertethető lesz a terület. 

A projektben teret kapnak a helyi kezdeményezések, vagyis a települések saját programot, 

rendezvényt kínálhatnak az ideérkezőknek. 

A projektben sor kerül az Ipoly-part egyes olyan szakaszainak tereprendezésére is, amelyek 

pihenőhellyé alakíthatók ki a kerékpárosok számára, természetesen megfelelő kiegészítő 

létesítményekkel ellátva. 

A program során a falusi turizmus népszerűsítésére fontos tényező lehet a tájházak kialakítása, 

valamint a jelenlegiek szálláshellyé történő alakítása, a programok bővítése. 

 
7. Projektgazda: 

A részt vevő vállalkozók, önkormányzatok, valamint a természetvédelmi hatóságok. 

 
8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

A projekt megtérülését lassítja az Ipolyon létrehozandó műtárgy költsége. A projekt megtérülési 

ideje elsődlegesen a marketingtevékenység gyorsaságának és hatékonyságának függvénye. 

Rövidebb megtérülési idő jósolható abban az esetben, ha a települések gyorsan reagálnak, 

vagyis megfelelő szolgáltatást tudnak biztosítani az ideérkezőknek. 

Az önkormányzatok részéről a fenntarthatóság akkor tud érvényesülni, ha folyamatos az 

együttműködésük, valamint rendelkeznek elég forrással az esetleges karbantartási munkálatok 

elvégzésére. 

 
9. Egyéb megjegyzések: 

 

Mivel a területen számos kulturális rendezvény található, így a projektben résztvevők további 

feladatává válik ezek beillesztése a kerékpáros turisták életvitelébe. 
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10. A projekt célterülete: 

 
Települések: 

Bajta  Ipolypásztó  Leléd 

Bernecebaráti  Ipolyszakállos Letkés 

Ipolybél  Ipolyszalka  Perőcsény 

Ipolydamásd  Ipolytölgyes Vámosmikola 

Ipolykiskeszi  Kemence  

 
Térség: 

Az Ister-Granum Eurorégió egyik határfolyóját övező térség. 
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5.4.5 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

A kerékpáros és a falusi turizmus fejlesztése, összehangolása és 

népszerűsítése a Garam mentén 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

A terület folyóparti fekvésének, alacsony közúti forgalmának és természetközeli falvainak 

köszönhetően kiválóan alkalmas a kerékpározásra. A fejlesztési program készítése során számos 

település jelezte a kerékpáros turisták eddigi jelenlétét is, továbbá, hogy szívesen bekapcsolódnának 

az itt élők az érkezők fogadásába, szálláslehetőségek és egyéb programok biztosításába. 

A projekt indokoltságát az is növeli, hogy a térség gazdaságilag fejletlen, így az itt élőknek 

kiegészítő jövedelemforrást jelentene az idegenforgalom megtelepedése. 

A program további jelentősége abban rejlik, hogy az Ister-Granum Eurorégió területén lévő 

kistelepülések is bekapcsolódnak az idegenforgalmi vérkeringésbe, vagyis nemcsak az eddigi 

központok maradnak meg a látogatók fő célterületének. 

A kerékpáros turizmus a fentieken kívül összekapcsolható a falusi turizmus kínálta lehetőségekkel, 

vagyis a helyi kultúra, gasztronómia megismertetésével, a településeken szálláshelyek 

kialakításával, helyi rendezvények népszerűsítésével. A terület nagyságából és a települések 

látnivalóinak sokaságából az is adódik, hogy célszerű körút jelleggel létrehozni egy Garam menti 

útvonalat, ami az eurorégió természeti és épített örökségét egyaránt reprezentálni tudja. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt elsődleges célja a Garam menti települések bekapcsolása a régió idegenforgalmi életébe, 

valamint a terület megismertetése az aktív turistákkal. A projekt további célja a településen élők 

életminőségének javítása azáltal, hogy szolgáltatásaikkal lehetőségük nyílik a jövedelemszerzésre. 

Mivel a terület több települést érint, így fontos lesz a települések együttműködésének megteremtése, 

valamint közös programok, lehetőségek kidolgozása is. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

A projekt várható eredményeként emelkedni fog az ide érkező aktív turisták száma, vagyis a 

terület ismert vidékké válik a kerékpárosok körében. A gazdasági előnyöket a helyi lakosság, 

valamint az idegenforgalomban részt vevő vállalkozók élvezik elsődlegesen, akik a 

szolgáltatásokat biztosítják. Közvetett eredmény lehet a települések közötti kapcsolatok 

erősödése, mivel egymás megismertetése, „reklámozása” mindegyik település előnyére válhat. 

Hosszabb távú eredmények közé tartozhat a visszatérő turisták ingatlanvásárlása, mivel egy 

rendkívül csendes, természetközeli vidékről van szó, amely kiváló lehetőséget biztosít a hosszú 

idejű aktív pihenésre is. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt elsődleges haszonélvezői most azok, akik jelenleg is folytatnak valamilyen 

idegenforgalmi tevékenységet (falusi szállásadók, vendéglátóhelyek, kézművesek, lovardák). A 

későbbiekben, már a projekt megvalósulásának kezdetén növekedhet az ágazatban részt vevők 

köre, mivel több településről jelezték a szektorhoz való kötődést. 

A projekt előrehaladtával a települések önkormányzatai is fontos haszonélvezőkké válhatnak, 

mivel a turistaszám emelkedésével növekedik bevételük, ezáltal többet tudnak fordítani a 

településük fejlesztésére. 
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6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt első számú feladata a térségben kijelölt kerékpárút kialakítása, amely jelen esetben a 

76. sz., valamint a Peszektergenye–Garamkövesd útszakasz információs táblákkal történő 

ellátása, az ideérkezők számára köztéri térképek kiállítása. Mivel a projektben 16 község venne 

részt, így célszerű minden települést információs ponttal és meghatározott számú 

szállásférőhellyel ellátni. 

A projekt legfontosabb elemei közé tartozik a marketingtevékenység folytatása, valamint a 

helyiek ösztönzése az ágazatban való részvételre. A megfelelő szálláshelyek megteremtése, 

valamint a turistáknak szóló programok kidolgozása után tehát erőteljes reklámra van szükség, 

amellyel egész Európában megismertethető lesz a terület. 

A projektben teret kapnak a helyi kezdeményezések, vagyis a települések saját programot, 

rendezvényt ajánlhatnak az ideérkezőknek. 

A projektben sor kerül a Garam-part olyan szakaszainak tereprendezésére is, amelyek 

pihenőhellyé alakíthatók a kerékpárosok számára, természetesen megfelelő kiegészítő 

létesítményekkel ellátva. Jelen esetben a kéméndi Garam-sziget, vagy a Zalaba mellett fekvő 

akácos liget már számos rendezvénynek adott otthont néhány évtizeddel ezelőtt, így megfelelő 

helyszínéül szolgálhat az ideérkezőknek. 

A program során a falusi turizmus népszerűsítésére fontos tényező lehet a tájházak kialakítása, 

valamint a jelenlegiek szálláshellyé történő alakítása, a programok bővítése. 

 

7. Projektgazda: 

A részt vevő helyi lakosok, vállalkozók, önkormányzatok. 

 

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

A projekt megtérülési ideje elsődlegesen a marketingtevékenység gyorsaságának és 

hatékonyságának a függvénye. Rövid megtérülési idő jósolható abban az esetben, ha a települések 

gyorsan reagálnak, vagyis megfelelő szolgáltatást tudnak biztosítani az ide érkezőknek. 

Az önkormányzatok részéről a fenntarthatóság akkor érvényesülhet, ha folyamatos az 

együttműködésük, valamint rendelkeznek elég forrással az esetleges karbantartási munkálatok 

elvégzésére. 

 

9. Egyéb megjegyzések: 

A kerékpáros turizmust kiszolgáló létesítmények (szervizek, kölcsönzők) bővülésével és 

versenyek, túraútvonalak szervezésével egy jól működő turisztikai termék alakulhat ki a 

térségben, amely az itt élők jövedelemszerzési lehetőségeit bővíteni tudja. 

 
10. A projekt célterülete: 

 

Települések: 

Bény  Kicsind  Oroszka 

Csata Kisgyarmat Peszektergenye 

Garamkövesd  Kisölved  Zalaba 

Garampáld  Kőhídgyarmat  Zselíz 

Garamsalló  Lekér   

Kéménd Nána  

 

Térség: 

Az eurorégió középső és északi része, gazdasági szempontból fejletlen területe. 
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5.4.6 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

A szakrális turizmus helyszíneinek feltárása és bemutatóhelyeinek kialakítása 

a Pilisben és a Visegrádi-hegységben 

 
 

2. A projekt indokoltsága: 

A Pilis és a Visegrádi-hegység területén számos olyan középkori, esetleg ókori lelet található, 

amelyek eredete máig kétséges, azonban értéke felbecsülhetetlen. Az eddigi kutatások szerint 

olyan értékű kulturális tárgyak kerültek elő több településen, amelyek valószínűleg az első 

ideérkező letelepedő népcsoporttól származnak. Továbbá a térségben – feltehetően a Pilis 

misztikus erejének köszönhetően – a középkorban számos kolostor és monostor létesült, 

amelyek többsége jelenleg romos állapotban van. A kolostorok, egyházi kegyhelyek, temetők, 

pincerendszerek bemutatása a térség kulturális turizmusának egyedülálló színfoltját képezné. 

A projekt további indokoltságát adja a feltárt leletek védelme, több település közös részvétele és 

munkája, valamint a térség eredetének megismerési lehetősége is. 

A projektben továbbá nemcsak a kulturális turizmus ezen ágát lehet fellendíteni, hanem össze 

lehet kapcsolni a rendezvényturizmussal, valamint az aktív turizmussal (természetjárás, 

kerékpáros turizmus) is, mivel a települések a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén találhatóak. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt elsődleges célja a kulturális örökség védelme, valamint a leletek helyszíneinek 

rekonstrukciója és ezáltal turisztikai hasznosítása. A projekt további célkitűzései közé tartozik a 

régió településeinek, eredetüknek bemutatása a fenntartható turizmusfejlesztési politikát szem 

előtt tartva, vagyis cél- és termékspecifikus, minőségi turisztikai attrakció létrehozása, továbbá a 

helyi lakosság bevonásával egy kellemes, minőségi és kulturált idegenforgalmi célterület 

kialakítása. 

 

4. A projekt várható eredményei: 

A projekt fő eredménye az itt lévő értékek megőrzése és védelme, valamint egy olyan unikális 

terület létrehozása, amely a tömegturizmus helyett magas kulturális színvonalú, minőségi 

idegenforgalmat eredményez. Mivel a projekt több települést is érint, így a települések közötti 

munkamegosztás kiválóan érvényesülhet, akár a szálláshelykínálat, akár egyéb feladat ellátása terén. 

Hosszabb távú eredmények valósulhatnak meg az itt élő lakosság segítségével, mivel ha a terület 

látogatottsága növekedni fog, az kihatással lehet a szálláshely-szolgáltatás bővítésére is, amelyben a 

terület lakói lesznek a haszonélvezők. 

 

5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt elsődleges haszonélvezői a turisták lesznek, mivel a régióban egyedülálló attrakciót 

tekinthetnek meg, nagyobb költségek nélkül. A közvetett haszonélvezők a települések lehetnek, 

mivel ismertségük, népszerűségük növekedni fog, ebből következően évről évre több látogatót 

fogadhatnak. Az eurorégió többi települése is sikeresen kiaknázhatja az itt levő attrakciót, mivel 

a települések kölcsönös marketingtevékenységével az egész régióra felfigyelhet az ide érkező 

turista. 

Hosszabb távon, ha a településen már szemmel láthatóan szálláshely-bővítés szükséges, a helyi 

lakosság, valamint a vállalkozók is fontos haszonélvezői lehetnek az attrakciónak. 
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6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt megvalósulásának első szakaszai: a térségben található őskori és középkori romok 

feltárása, valamint a jelenleg őrzött leletek restaurálása, az épületek stabilizálása. Mivel az 

érintett településeken végzett kutatások még nem tudták meghatározni az előkerült tárgyak, 

építmények korát és származási helyét, így a projekt első fázisához tartozik a leletek 

tudományos megismerése, további kutatások megindítása. Annak köszönhetően, hogy több 

helyszínről van szó és több típusú feltárásról (kolostorok, temetők, monostorok, kastélyromok), 

a munkálatokat több kutatócsoport végezheti egyszerre. 

A feltárásra kijelölt helyszínek a következők lehetnek: 

– Dömös: a királyi kastély romjainak feltárása; 

– Kesztölc: középső és későbronzkori leletek bemutatóhelyeinek kialakítása és további 

kutatása; Klastrompuszta pálos kolostorromjának fejlesztése; 

– Pilismarót: római kori leletanyagok és az eddigi feltárások bemutatóhelyeinek 

kialakítása; 

– Pilisszántó: a település alatti őskori pincerendszer rekonstrukciója, az eddig feltárt 

középkori romok stabilizálása, a kereszteskövekkel kapcsolatos további vizsgálatok 

elvégzése, valamint a környék ismeretlen korú kolostorainak kutatása; 

– Pilisszentkereszt: a cisztercita kolostorrom, valamint a gótikus szoborlelet 

népszerűsítése; a buddhista szent hegy adottságainak kihasználása; 

– Pilisszentlélek: a pálos kolostorrom kultuszának kialakítása. 

Az előkészítő és feltáró munkálatok elvégzése után a szakértők és a település vezetői 

meghatározzák az idegenforgalmilag hasznosítható helyszíneket, valamint kialakításuk módját. 

A projektben ezek után elkezdődhet egyidejűleg a látnivalók, attrakciók körüli tereprendezés, 

valamint a kiállítóhelyek létesítése, továbbá a marketingtevékenység megkezdése, az 

információs anyagok összegyűjtése és kiadása. 

Annak ellenére, hogy a szakrális turizmus térsége jelen esetben kicsi, rengeteg látnivaló 

található itt, így célszerű egyfajta központot létrehozni a kirándulók számára, amely kiindulási 

pontként szolgálhat. A fent említett központ a terület szimbólumaként szolgáló Pilis Keresztje 

közelében valósítható meg, ahol egy honfoglalás kori stílusú kápolna megépítésével korhű 

helyszín alakítható ki, amely számos egyházi rendezvény otthonaként is szolgálhat. 

A leletek kiállítása és megtekintése azonban nemcsak az eredeti helyszínen történhet, hanem a 

részt vevő települések múzeumaikban vagy tájházaikban kiállíthatják a térség szakrális 

attrakcióit is. 

A projekt megvalósulásával a helyszínek összekapcsolhatóak, így egy természetközeli-kulturális 

körút, zarándokút létrehozásával válik teljessé a terület. 

A projekt hosszabb távú megvalósulása esetén a szálláshelyek számának emelkedésére lehet 

számítani, így a települések lakói is könnyen bekapcsolódhatnak az ágazatba. 

 

7. Projektgazda: 

A települések önkormányzatai: Dömös, Kesztölc, Pilismarót, Pilisszántó, Pilisszentkereszt, 

Pilisszentlászló, Pilisszentlélek. 

 
8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

Az attrakció tulajdonságai következtében a megtérülés lassú, de ebben az esetben másodlagos 

jelentőségű, mivel a legfontosabb cél az értékek megőrzése és minőségi színvonalú bemutatása. 

A megtérülés biztosítása kizárólag a települések feladata az ideérkező turisták megfelelő 

színvonalú ellátásával és a látogatási idő meghosszabbításával. 
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9. Egyéb megjegyzések: 

A projekt gazdái és leendő haszonélvezői egy olyan elképzelést tartanak szem előtt, amely nem 

a tömegturizmusra épül, hanem az egyediségre, a hagyományos értékek megőrzésére irányul. A 

kulturális turizmus több eleme kapcsolható a területhez, így számos más attrakciót is 

élvezhetnek az idelátogatók. 

 
10. A projekt célterülete: 

 
Települések: 

Dömös  Pilismarót Pilisszentlászló 

Kesztölc Pilisszántó  Pilisszentlélek 

 
Térség: 

Az Ister-Granum Eurorégió délkeleti része, a Pilis és Visegrádi-hegység területe. 
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5.4.7 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

 

A régióban található vízimalmok felújítása és turisztikai célú hasznosítása 

 
 

2. A projekt indokoltsága: 

A régió több településén volt meghatározó szerepe a vízimalmoknak egykoron. Ma ezek az 

épületek rossz fizikai állapotúak, működésképtelenek, de sajátos hangulatot kölcsönöznek a 

tájnak. A projekt indokoltságát az adja, hogy ezek az épületek turisztikai szempontból kitűnően 

hasznosíthatóak; rekonstrukciójuk után lehetőség nyílna helytörténeti kiállítások kialakítására, 

szálláshelyek és vendéglátóegységek létrehozására, vagy nagyobb volumenű rendezvények, 

konferenciák szervezésére is. 

A vízimalmok amortizációja miatt a felújítás feltétlenül szükséges, majd ezek után a település 

életébe való újbóli bekapcsolásukkal a térségben egyedülálló attrakciót jelenthetnének ezek a 

nevezetességek. 

A projekt további indokoltságát mutatja egyrészt a megvalósítható gazdasági előnyök 

kiaknázása, vagyis a lakosság jövedelemszerzése, valamint a települési környezet imázsának 

javítása. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt elsődleges célja a jelenleg romos állapotban levő vízimalmok felújítása és későbbi 

hasznosítása, amellyel új attrakció jön létre a régióban, és ezzel megteremthetőek az 

idegenforgalom fejlesztésének alapfeltételei. 

A megvalósítás során, a projekt egyik legfontosabb céljaként ki kell emelni, hogy az 

épületekben mindenképpen szükséges helyet kapnia egy kiállításnak, vagy egyéb – a 

vízimalomhoz kötődő – kulturális tevékenységnek. 

Az épületek rekonstrukciójával a projekt további céljaként fogalmazódik meg a lakókörnyezet 

minőségének javítása, valamint a hagyományos kulturális-építészeti értékek megőrzése. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

A projekt megvalósulása esetén, az új turisztikai látnivaló kialakításával növekedni fog a 

településekre érkező turisták száma. Mivel a vízimalmok hasznosítása több célú lehet, így bár a 

gazdasági eredmények mutatói különbözők lehetnek, de mindenképpen módot adnak a 

jövedelemszerzésre. 

A turisták növekvő számának köszönhetően a település lakói és az önkormányzat is előnyökre 

tehet szert, ha megfelelő módon tudja az ideérkezőket kiszolgálni, vagy más turisztikai 

termékeket tud az érkezőknek prezentálni. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt megvalósulása esetén az elsődleges haszonélvezők a települések önkormányzatai és 

lakói, mivel új turisztikai attrakció jelenik meg térségükben. A későbbi haszonélvezők lehetnek 

azok a vállalkozók, önkormányzatok, amelyek idegenforgalmi célú beruházásokat végeznek az 

épületeken, ezáltal gazdasági előnyökre tehetnek szert. 

 
 

 



 204 

6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt megvalósulásának első szakaszában az épületek állagának felmérése, valamint a 

hozzájuk vezető utak rendezése indulhat meg, majd a részt vevő önkormányzatok 

véleményezésével a hasznosítás módjának meghatározására kerül sor. A projekt következő 

feladata az épület felújítása, lehetőség szerint az eredeti állapotát megőrizve. 

A rekonstrukciót követően ki kell alakítani az épületben olyan bemutatóhelyeket, amelyek az 

adott vízimalom vagy település történetét prezentálják. A vízimalmok végső hasznosítási 

módjának meghatározásával folytatódik a projekt, amely várhatóan idegenforgalmi 

attrakcióként tartható számon. 

A munka végső szakaszánál elkezdődhet egy aktív marketingmunka, vagyis az épületről, a 

településről és a környékről szóló reklámanyag készítése és későbbi eljuttatása a célterületekre. 

A projekt megvalósulásával a települések egyéb turisztikai termékekkel kapcsolhatják össze a 

vízimalmok jelenlétét: rendezvényekkel, gasztronómiai fesztiválokkal népszerűsíthetik az 

egykori malmokat. 

 

7. Projektgazda: 

A települések önkormányzatai, valamint a vízimalmok esetleges tulajdonosai. 

 
8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

A projekt megtérülése az épületek jelenlegi műszaki-fizikai állapotától, ennek következtében a 

rekonstrukció idejétől függ. Az épületek fenntartása és kezelése a leendő tulajdonos vagy az 

önkormányzatok feladatává válik. 

Az önkormányzatok terheit növeli a vízimalmokhoz vezető utak karbantartása és felügyelete. 

 

9. A projekt célterülete: 

 
Települések: 

Kisgyarmat 

Kisölved 

Nagybörzsöny 

 
Térség: 

Az Ipoly mente középső területe, valamint a Börzsöny hegység. 
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5.4.8 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Dunai kulturális sétahajóút kialakítása 

 
 

2. A projekt indokoltsága: 

A projekt első számú üzenete az, hogy a Duna ne képezzen akadályt a települések között, 

elválasztó jellege gyengüljön, erősítse a folyóparti települések közötti társadalmi-gazdasági és 

ezzel együtt az idegenforgalmi kapcsolatokat.  

A projekt további fontossága az, hogy a Dunán nemcsak a vízi turizmus fejlesztésére van 

lehetőség, hanem a folyóparti településeken egyaránt sikeresen mutathatók be a települések 

sajátos attrakciói és a közös kezdeményezések is.  

A közlekedésfejlesztés során megvalósuló kikötőépítés és -fejlesztés következtében várhatóan 

növekedni fog a dunai személyforgalom, így a résztvevő települések idegenforgalmi 

népszerűsége. 

A projekt indokoltsága tehát abban rejlik, hogy ki kell használni a Duna adta lehetőségeket és 

ezzel együtt az egyes települések vonzerejét, közös és hatékony munkáját.  

 
3. A projekt célja: 

A projekt elsődleges célja a Duna-parti települések idegenforgalmi látogatottságának növelése 

azzal, hogy az érintett települések közös programot, rendezvényt vagy egyéb idegenforgalmi 

attrakciót kínálnak az ideérkezőknek. 

A projektben nemcsak a marketingstratégia fontosságára kell a hangsúlyt helyezni, hanem a 

közös munkára és a közös programok kialakítására is. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

A projekt megvalósulásával növekedni fog a térségbe érkezők száma, továbbá széles körben 

ismertté tehető a régió, mivel a fejlesztési javaslat a terület nagy részét, a Duna-parti települések 

mindegyikét érinti. Várható eredmény az itt levő települések gazdasági fejlődése és a Duna 

nyári forgalmának újbóli megnövekedése. 

 

5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt elsődleges haszonélvezői az ide érkező turisták, mivel több tájtípust és több települést 

ismerhetnek meg egyszerre, egy hajóút során. A projekt haszonélvezői a Duna menti 

települések, a lakosság és az idegenforgalmi szektorhoz kapcsolódó vállalkozások. 

 

6. A projekt leírása, tartalma: 

A projektben – a közlekedési viszonyokat vizsgálva – megállapítható, hogy a Duna-part számos 

településén működik személyhajó és több településen a fejlesztési javaslatok között szerepel 

ezek kialakítása. A jelenlegi személyforgalom növelése úgy érhető el, ha a folyó partján 

egymással szemben fekvő települések közös programokat dolgoznak ki a turisták igényeinek 

kielégítésére. Így ha minden településcsoport megalkotja a saját attrakcióját (lehet ez 

rendezvény, fesztivál, kézműves- vagy gasztronómiai bemutató), a Dunán hosszabb túrát lehet 

indítani, amellyel növelni lehet a vendégéjszakák számát is. 

A sétahajózás és az attrakciók segítségével a régió nagy területe megismerhetővé válik, 

különleges kulturális feltöltődést ígérve az idelátogatóknak. 

A projekt és javasolt útvonala és turisztikai termékei: 
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kiindulási helyszín: Verőce; 

további helyszínek: 

– Visegrád és Nagymaros (a kultúra és a természet találkozása); 

– Dömös és Zebegény (bakancsos turizmus a hegységekbe); 

– Pilismarót és Szob (lovas-és kulturális turizmus, valamint ökoturizmus); 

– Esztergom és Párkány (kultúra és szórakozás); 

– Nyergesújfalu/Lábatlan és Karva (bor- és gasztronómia); 

– Süttő és Dunamocs (rendezvényturizmus). 

 

7. Projektgazda: 

A települések önkormányzatai és a vállalkozók, valamint a hajózási vállalkozások. 

 

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

A gazdasági megtérülés abban az esetben jósolható nagymértékűnek, ha elegendő személyhajó 

áll az utazóközönség rendelkezésére. A projekt gazdasági szempontból előnyös, mivel több 

napos tartózkodásra számít, így az ide érkező turisták több településen, számos 

vendéglátóegységben veszik igénybe a szolgáltatásokat. 

 
9. A projekt célterülete: 

 

Települések: 

Dömös  Lábatlan  Süttő 

Dunamocs Nagymaros  Szob 

Esztergom  Nyergesújfalu Verőce 

Karva  Párkány Visegrád 

Kismaros  Pilismarót Zebegény 

 

Térség: 

A Duna menti települések. 
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5.4.9 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

A régió bakancsos turizmusának ökoturisztikai szempontú fejlesztése 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

A régió legnagyobb kiterjedésű turisztikai attrakciója a természeti környezete. A területen 

nemzeti park és több védett terület található, ahol jelenleg is sok természetjáró turista fordul 

meg. A projektnek az a célja, hogy a fenntartható turizmusfejlesztési politika keretein belül 

megmutassa a területet a turisták számára, illetve hogy a természeti értékek bemutatása során az 

ökoturisztikai szemlélet, a környezet- és természetvédelem kerüljön előtérbe. 

Mivel a régió több tájegységre tagozódik, így különböző igények merülnek fel a természetjáró 

turizmus fejlesztésével kapcsolatban, de a projektben megfogalmazott cél hasonló minden 

településen. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt elsődleges célja a bakancsos turizmus népszerűsítése és feltételeinek javítása azáltal, 

hogy a természeti értékek védelme és szakszerű bemutatása kerül az attrakció középpontjába. A 

projekt, mivel a régió nagy területét érinti, lehetőséget biztosít a turisztikai fejlesztések 

többirányú kialakítására, vagyis a túraútvonalak létesítése, a jelenlegiek felújítása és az 

információszolgáltatás bővítése egyaránt kiemelt jelentőségű. 

A fejlesztések során a további célok között megemlíthető a természetjáró turizmus más 

termékekkel való összekapcsolása is, vagyis a projekt célja egy új rekreációs térség kialakítása. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

A projekt eredményeképpen több természetjáró turista érkezik a régió területére, így az 

eurorégió ismertebbé válik. A turisták számának emelkedésével párhuzamosan a 

vendégéjszakák száma is növekedni fog, ez a vendéglátással vagy szálláshely-szolgáltatással 

foglalkozó lakosság életminőségét javíthatja. 

 

5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt elsődleges haszonélvezői az ide érkező turisták, mivel egy szinte érintetlen természeti 

környezetbe látogathatnak, valamint a terület szakszerű bemutatása révén új ismeretekre 

tehetnek szert. 

A projekt másodlagos haszonélvezői a projektben résztvevő települések, mivel gazdasági 

előnyökre tehetnek szert a turisták számának növekedésével. 

 

6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt készítése során több terület egyidejű fejlesztése történik. A jelenleg turistaúttal, 

ösvényekkel rendelkező területen a legfontosabb feladat az útvonalak rekonstrukciója, szakszerű 

információs táblákkal történő ellátása, valamint a hulladéktároló egységek számának bővítése. 

Jelenleg a Börzsöny, a Visegrádi-hegység és a Pilis rendelkezik kiépített és turisztikai 

szempontból jelentősebb túraútvonalakkal, a fejlesztések, felújítások során azonban figyelembe 

kell venni a Duna-Ipoly Nemzeti Park, valamint a Pilisi Parkerdő Rt. előírásait, a területre 

vonatkozó szabályozásait és a beavatkozás mértékét. 

A Duna jobb partján ezen kívül a Gerecse hegység és környéke rendelkezik olyan természeti 

értékekkel, amelyek szintén alapját képezhetik a projekt fejlesztéseinek. A hegység és a 
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környező barlangok, természeti értékek bemutatásához szükség lenne az érintett területek 

tereprendezésére és az információs hálózat kiépítésére. A fejlesztésben érintett területek a 

következők lehetnek: 

– túraútvonalak kialakítása a Gerecse Tájvédelmi Körzetben, a Dávid-völgyi tanösvény 

kialakítása (Lábatlan); 

– a kőbányákhoz, valamint a bányák között vezető turistaútvonalak, tanösvények 

kialakítása (Lábatlan, Süttő); 

– ornitológiai túrák szervezése a mocsi szigeten és a Gerecsében (Süttő) 

– az Öreg-kő, a Jankovich-barlang és a Babits-barlang bemutatásának fejlesztése (Bajót) 

– Péliföldszentkereszten a forrás, a Kálvária és a Lourdes-i barlang karbantartása, 

bemutatásának fejlesztése (Bajót). 

A Duna bal partján is számos olyan terület található, amelyek szakszerű bemutatással a 

természetjáró turisták kedvelt célterületévé válhatnak: 

– a meglévő tanösvény továbbfejlesztése (Garamkövesd) 

– a mocsár bemutatása (Kiskeszi) 

– a Muzslai-sziget madárvilágának bemutatása (Muzsla) 

– kilátótorony építése a Ramsari terület bemutatására (Párizsi-mocsár) 

– túrák a természetvédelmi területek látogatható részeire (Köbölkút és Kisújfalu, Búcs és 

Muzsla térségében). 

A projekt további részét képezi a területről szóló információs anyagok elkészítése és a 

marketingstratégia kialakítása. 

 
7. Projektgazda: 

A területen működő természet- és környezetvédelmi hatóságok, erdészetek, valamint a 

települések önkormányzatai. 

 

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

A projekt gazdasági hasznosulása lassú folyamat, gazdasági szempontból kevésbé látványos 

eredmények érhetők el a kezdeti időszakban, mivel a természetjáró turisták viszonylag kevés 

pénzt költenek. 

A fejlesztések előrehaladtával azonban a települések lakói körében többen gazdasági előnyre 

tehetnek szert, ha megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtanak az ideérkezőknek. 

A projekt fenntarthatósága nagyban függ az ideérkező turisták számától és magatartásától, 

valamint a helyi természetvédelmi hatóságok intézkedéseitől. 

 
9. A projekt célterülete: 

 
Települések: 

Bajót  Ipolykiskeszi  Lábatlan 

Búcs  Kisújfalu Muzsla 

Garamkövesd  Köbölkút Süttő 

 
Térség: 

A fent említett településeken kívül a Pilis, a Visegrádi-hegység és a Börzsöny azon települései, 

amelyek rendelkeznek a bakancsos turizmus feltételeivel. 
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5.4.10 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Nagymaros Duna-part rekonstrukció és rekultiváció 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

Nagymaros rendelkezik a térségben leghosszabb, mintegy 4 km hosszúságú Duna-parti 

sétánnyal, korzóval, melyről csodálatos panoráma nyílik a Dunaszorosra és Visegrádra. A 

terület árvízvédelme megoldatlan, ezt a 2002-es árvizek, különösen a 2002. augusztusi árvíz is 

megmutatta. 

 
3. A projekt célja: 

A nagymarosi Duna-part rekonstrukciója és rekultivációja, az erőműépítés utáni helyzet 

normalizálása, a Duna-korzó kiépítése és kialakítása, mely csatlakozik a Szob–Vác 

kerékpárúthoz és Nagymaros történelmi városmagjához – ezáltal a turisztikai vonzerő növelése, 

a vízi turizmus fejlesztése. A terület szisztematikus karbantartása, ezáltal munkahelyteremtés a 

térségben élő alacsony képzettségű és/vagy roma munkaerő számára. Árvízvédelmi feladatok 

ellátása. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

A térségbe látogató turisták egyedülálló korzóval találkozhatnak, a Duna-parton kialakítandó 

létesítmények és szolgáltatások fellendítik a vízi turizmust, velük a turisztikai vonzerő is 

növekszik, továbbá munkahelyek jönnek létre. A terület árvízvédelmi funkciói teljesebbé 

válnak.  

 
5. A projekt haszonélvezői: 

Elsősorban Nagymaros, de Zebegény, Kismaros, Verőce, Szob és az Ipoly mente is, a térségbe 

érkező turisták, a helyi lakosok, az önkormányzatok és a helyi vállalkozók.  

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A Nagymaroson jelenleg mintegy 500 méteren kiépített korzó továbbépítése és 

szolgáltatásokkal való bővítése, a Duna-part rekultivációja annak érdekében, hogy vízi turizmus 

fogadására alkalmas legyen, a vízi turizmus infrastruktúrájának kiépítése, a kerékpárút felújítása 

és a részleges vonalvezetés kiváltása, a kompkikötő áthelyezése.  

 
7. Projektgazda: 

Nagymaros Város Önkormányzata 

 
8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

A projekt üzleti alapon nagy valószínűséggel csak kis részleteiben valósítható meg. 

 

9. A projekt célterülete: 

 
Települések: 

Nagymaros, Visegrád, Kismaros, Verőce, Szob, Zebegény 
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Térség: 

A Váci, Szentendrei és Szobi kistérség egyes részei, Ister-Granum és Ipoly-Ipeľ Eurorégió, Pest 

megye 
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5.4.11 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Nagymaros Térségi Sportcentrum 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

A Szobi és Váci kistérség északi részén megoldatlan a kulturált sportolási lehetőség, Váctól 

északra nincs fedett uszoda, a tágabb térségben sincs nemzetközi versenyek rendezésére 

alkalmas evezőspálya. Nagymaroson alkalmas terület áll rendelkezésre, termálkút 

engedélyeztetése folyamatban van. A várost megközelíthetősége az érintett településekről 

alkalmassá teszi ezen központosított feladat ellátására. A Duna-meder rendezése a szentendrei 

Duna-ág eliszapolódási folyamatának erősödése miatt középtávon szükségessé válik. 

 
3. A projekt célja: 

A Szobi és Váci kistérség északi része sportolási igényeinek korszerű és magas színvonalú 

kielégítése, az egészségeséletmód-szemlélet fejlesztése, a turisztikai vonzerő növelése, fiatalkori 

bűnmegelőzés, munkahelyteremtés.  

 
4. A projekt várható eredményei: 

A Szobi és Váci kistérség északi része sportolási igényeinek korszerű és magas színvonalú 

kielégítése, az egészségeséletmód-szemlélet erősödése. A térség lakosainak egészségi állapota 

javul, a térségbe látogató turisták sportolási igényei kielégíthetővé válnak, ezáltal a turisztikai 

vonzerő is növekszik, csökken a fiatalkorú bűnözés, munkahelyek jönnek létre, nemzetközi 

kajak-kenu versenyek válnak megrendezhetővé, télen természetes korcsolyapálya alakítható ki. 

A szánkópálya egyedülálló létesítmény lenne a térségben. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

Elsősorban Nagymaros, Kismaros, Kóspallag, Márianosztra, Szob, Szokolya, Verőce és 

Zebegény települések, de az egész Ipoly mente, a térségbe érkező turisták, a helyi lakosok, az 

önkormányzatok és a helyi vállalkozók.  

 

6. A projekt leírása, tartalma: 

Nagymaros jelenleg használaton kívüli sportpályáján termálstrand és fedett uszoda, wellness-

szolgáltatások létesítése, valamint a meglévő tenisz-, kézilabda és futballpályák felújítása, 

előbbiek időszakos lefedésének biztosításával korszerű szárazföldi sportcentrum kialakítása. 

Önkormányzati és magáningatlanok fejlesztésével a nagymarosi kajak-kenu egyesület 

fejlesztése térségi feladat ellátására, a Duna-meder szabályozásával összekapcsolva nemzetközi 

kajak-kenu pálya létesítése. Szintén a meglévő adottságokat kihasználva létesíthető a 

szánkópálya is. 

 

7. Projektgazda: 

Nagymaros Város Önkormányzata 

  

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

Az előzetes gazdasági számítások szerint a projekt megvalósításához szükséges befektetés a 

legrosszabb esetben is 15 év alatt térül meg. Bevételi oldalon csupán a jegyárak bevételeit 
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terveztük. Egyéb bevételek (pl: vissza nem térítendő támogatás) a megtérülési időt rövidíthetik.  
 

9. A projekt célterülete: 

 
Települések: 

Nagymaros, Dömös, Ipoly mente, Kismaros, Kóspallag, Márianosztra, Szob, Szokolya, Verőce, 

Visegrád, Zebegény 

 
Térség: 

Váci, Szentendrei kistérség egyes részei, Szobi kistérség, Ister-Granum és Ipoly-Ipeľ Eurorégió, 

Pest megye 
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5.4.12 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Az idegenforgalmi szuprastruktúra fejlesztése 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

A tervezett idegenforgalmi fejlesztések nem érhetik el céljukat, ha nem épül ki ezek mellett egy 

tájékoztatási infrastruktúra. Az eurorégió legtöbb természeti és kulturális látnivalója ma is 

elsősorban a nem megfelelő tájékoztatás miatt ismeretlen a látogatók előtt. Szükségesnek látszik 

ezért létrehozni egy olyan háttér rendszert, amely az információáramlást biztosíthatja. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt közvetlen céljai: 

– regionális turisztikai iroda létrehozása, működtetése; 

– regionális lefedettségű informatikai tájékoztatóhálózat működtetése; 

– információs pontok rendszerének létrehozása; 

– regionális marketingkiadványok megjelentetése; 

– tájékoztató táblák, térképtáblák, molinók kihelyezése; 

– nagyobb méretű marketingakciók lebonyolítása. 

 

A projekt közvetett céljai: 

– az eurorégió értékeinek megismertetése; 

– a vendégéjszakák számának és a fajlagos költés mértékének növelése; 

– az idegenforgalom súlyának növelése, ezáltal az agrárterületek szerkezetátalakításának 

támogatása, a munkanélküliség csökkentése. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

– létrejön és megkezdi működését az eurorégió önálló idegenforgalmi irodája; 

– az eurorégió területén kialakításra kerül 50 információs pont, amelyet rendszeresen 

ellátnak információkkal, és ahol a turista a régió teljes kínálatát megismerheti; 

– kialakításra kerül 30 infokioszk, amelyek információs torony formájában elektronikus 

úton adnak tájékoztatást az eurorégió turisztikai szolgáltatásairól és aktuális 

rendezvényeiről; 

– létrejön az Ister-Granum WAP-portál, amelynek jóvoltából a fenti információk a 

mobilszolgáltatókon keresztül is elérhetőekké válnak; 

– évente összesen 10.000-es példányszámban kerülnek ki az információs pontokra és a 

turisztikai vásárokra az eurorégió marketingkiadványai; 

– az eurorégióba vezető utak mentén egy-egy többnyelvű üdvözlőtábla, a régió 

településein összesen 100 tájékoztató térképtábla kerül kihelyezésre; 

– évente egy kisebb, a költségvetési időszak során egy nagy marketingkampányra kerül 

sor (médiumok, óriásplakátok, internet stb. felhasználásával). 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

Az idegenforgalomban érintett vállalkozásokon és az ide látogató turistákon túl a haszonélvezők 

közé sorolhatjuk a szerkezetválsággal küszködő mezőgazdasági dominanciájú települések és 

természetesen az egész eurorégió lakosságát. 
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6. A projekt leírása, tartalma: 

A tervezett tevékenységek: 

1. Regionális turisztikai iroda (cég) létrehozása. Az iroda feladata a regionális szintű integráció 

kialakítása, az információk biztosítása, rendezvények szervezése, kiadványok megjelentetése, 

elektronikus szolgáltatások biztosítása, ki- és beutaztatás stb. 

2. Regionális szintű idegenforgalmi tájékoztatási rendszer kialakítása. Ennek elemei: 

információs pontok létrehozása a települések felében, amelyekkel a kapcsolat közvetlen és 

állandó; 30 információs torony kihelyezése és működtetése; WAP-portál kialakítása. 

3. Marketingtevékenység. Papír alapú kiadványok megjelentetése és eljuttatása a szakvásárokra 

és az információs pontokhoz, kampányok szervezése. 

4. Tájékoztatótáblák kihelyezése. Üdvözlő- és térképtáblák. 

 

7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió 

 
8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság 

Az iroda létrehozása már akár az első évben jelentős bevételt hozhat, ha az integrációt a 

települési önkormányzatok is támogatni tudják. A kiadványok megjelentetéséhez 

önkormányzati hozzájárulásra lesz szükség az első időszakban. Kedvező esetben a beruházás 4–

5 év alatt megtérül. 
 

9. A projekt célterülete: 

 
Térség: 

Az eurorégió teljes területe. 
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5.5.1 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Eurorégiós mezőgazdasági termékek koordinált értékesítése a régióban 
 

 

2. A projekt indokoltsága: 

Az eurorégió szlovákiai oldalán a termesztési feltételek, a kapacitások a saját fogyasztásnál 

nagyobb potenciállal rendelkeznek mezőgazdasági termékek előállítására. A jelenlegi 

termelésre, értékesítésre jellemző, hogy a termelők többnyire egyedileg, termeltetési 

szerződések alapján közép-, hosszú távú stratégia nélkül döntenek: hol, mit, milyen 

mennyiségben termeljenek, és azt hol értékesítsék. Mivel egyedileg, kis mennyiségekkel vannak 

jelen a piacon, a külső felvásárlók, feldolgozók előnyösebb alkupozícióban vannak, alacsonyan 

tartják a felvásárlási árakat. További probléma az infrastrukturális háttér, a tároló és feldolgozó 

kapacitás elavultsága, hiánya, amely nehezíti, lehetetlenné teszi a piaci követelményekhez 

történő alkalmazkodást, a nagy mennyiségű, egységes minőségű termékkel való piaci fellépést. 

 

3. A projekt célja: 

Piaci alapon szerveződő helyi felvásárló, értékesítő szervezet alakítása a szlovákiai oldal 

mezőgazdasági termékeinek az eurorégió területén – elsősorban a magyarországi oldalon – 

történő értékesítésére. 

A termékek magasabb feldolgozottsági szintjének elérése a helyi feldolgozó kapacitás 

erősítésével. 

Az érdekérvényesítő képesség javítása, a piaci pozíció megerősítése. 

 

4. A projekt várható eredményei: 

A felvásárló, értékesítő szervezet létrehozásával az oda értékesítő termelők, gazdálkodó 

egységek ökonómiailag életképesebbé válnak, biztosíthatóvá válik számukra a koordinált, 

egységes és szélesebb körű piacra jutás. A mezőgazdasági termelés egész rendszere átgondolttá, 

tervezhetőbbé válik. A szervezet további fejlesztésével, közös beruházásokkal a gazdálkodás 

jövedelemtermelő képessége javul. A gazdák piaci alkuereje, érdekérvényesítő képessége 

növekszik. 

 

5. A projekt haszonélvezői: 

Mezőgazdasági termelők, családjaik; a felvásárló, értékesítő gazdasági szervezet; vásárlók. 

 

6. A projekt leírása, tartalma: 

– felvásárló, értékesítő gazdasági szervezet létrehozása piaci alapon; 

– munkaszervezet kialakítása; 

– értékesítési lehetőségek felkutatása az eurorégió területén; 

– a szállítani kívánó és tudó gazdálkodók felmérése, összegyűjtése, termelési szerződések 

megkötése; 

– azakmai tanácsadó szervezet létrehozása a termelés koordinálására, szaktanácsadásra; 

– felvásárló, tároló és feldolgozó kapacitás bővítése; 

– a kialakuló, új típusú szövetkezetekkel való piaci együttműködés, közös piacra lépés 

kialakítása; 

– újabb, külső piaci lehetőségek feltérképezése, hosszú távú értékesítési kapcsolatok 

kialakítása. 
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7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió Mezőgazdasági Bizottság 

 

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

A felvásárló, értékesítő szervezet létrehozása a jelenleg fennálló piaci viszonyok mellett 

rendkívül időszerű, kényszerű lépés, amely alapvetően az ökonómiai szempontok szerint 

életképes gazdálkodó egység kialakulását eredményezi. Gazdasági haszna kézenfekvő, 

amennyiben az adottságoknak, szándékoknak és piaci viszonyoknak megfelelően jön létre, 

hiszen e szervezeten keresztül a mezőgazdasági termelők, szervezetek egységesen tudnak a 

piacon fellépni. 

Az igények, követelmények szerinti beruházások biztosítják a megfelelő mennyiségű, minőségű 

termelést, eladhatóságot, és így a hosszú távú fenntarthatóságot is. 

 

9. A projekt célterülete: 

 

Térség: 

Ister-Granum Eurorégió 
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5.5.2 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

A gyógy-, fűszer- és aromanövény termesztésére való áttérés a Garam és 

Ipoly mentén 
 

2. A projekt indokoltsága: 

A régió növénytermesztő gazdaságainak nagy részére jellemző, hogy ökonómiai szempontból 

nem életképes méretű, de viszonylag kedvező adottságú termőterületeken gazdálkodik, valamint 

elavult háttér infrastruktúrával rendelkezik. A napjainkban jellemző kedvezőtlen piaci 

viszonyok megnehezítik a mezőgazdasági termékek jó áron történő értékesítését.  

Ezért fontos, hogy egyes gazdálkodók olyan piaci szegmensekre koncentráló termelésre térjenek 

át, melyek újabb jól jövedelmező lehetőségeket kínálnak.  

A gyógy-, fűszer- és aromanövények termesztése és feldolgozása első lépésben kis beruházást 

igényel, azonban hosszú távon igen kedvező jövedelmezőségi viszonyokat kínálhat, mivel a 

fizetőképes kereslet egyre nagyobb, egyelőre azonban kevesen foglalkoznak az ilyen típusú 

termesztéssel.  

 

3. A projekt célja: 

A projekt célja minél több gazdálkodó gyógy-, aroma- és fűszernövény-termesztésbe való 

bevonása, valamint a szükséges feldolgozó kapacitás kiépítése a Garam és Ipoly mentén.  

További célkitűzés egy versenyképes termékkör kialakítása az élelmiszer-, gyógyszer- 

feldolgozóipar által támasztott követelményeknek megfelelve.  

 

4. A projekt várható eredményei: 

– megfelelő számú gazdálkodó szervezet, személy bevonása a termesztésbe; 

– a feldolgozó kapacitások koncentrált kiépítése; 

– versenyképes termékkínálat összeállítása, a minőség folyamatos fenntartása.  

 

5. A projekt haszonélvezői: 

A projektbe bevont gazdálkodók, a felvásárló gyógyszer- és élelmiszeripar, a terméket 

fogyasztók.  

 

6. A projekt leírása, tartalma: 

Első lépésként a gyógy-, fűszer- és aromanövények termesztése iránt érdeklődő gazdálkodó 

szervezetek felkutatása szükséges. A követelményeknek (szakmai tapasztalat, infrastrukturális 

háttér, földek adottságai, stb.) megfelelt gazdálkodók szövetkezetet alakítanak.  

Ezzel párhuzamosan fel kell mérni a régiós és régión kívüli feldolgozó kapacitást (élelmiszer-, 

gyógyszeripar), valamint a magasabb szinten feldolgozott termékek értékesítési lehetőségeit 

(élelmiszerbolt-hálózatok, drogériák, patikák). Ezen felül a termesztés, feldolgozás elindítása 

előtt meg kell ismerni a jogi hátteret, a termesztéssel szemben támasztott alapvető 

követelményeket.  

Ezt követően a kutatási eredmények, illetve a már megkötött szerződések alapján 3-5 éves 

termelési stratégia, üzleti terv elkészítése szükséges, amely magában a foglalja a következőket: 

– tervezett tevékenységek és időbeni ütemezésük; 

– beruházási és működési költségek, bevételek alapján cash-flow számítás; 

– NPV, IRR, megtérülési idő, jövedelmezőség számítása; 

– több változat esetén a legkedvezőbb kiválasztása.  
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Ezeken kívül szükséges megtervezni az ültetendő növények fajtaösszetételét, mennyiségét, a 

talaj-előkészítést, a talaj-, növényvédelmi munkálatok, a betakarítás idejét, módját, valamint a 

feldolgozást, szállítást, tárolást.  

Ezzel párhuzamosan szükséges a képzési tananyag összeállítása elméleti és gyakorlati 

ismeretekkel a gyógy-, fűszer- és aromanövények termesztésének, feldolgozásának 

módszeréről. A célszemélyek az elméleti, gyakorlati képzésen való részvételt, és a sikeresen 

teljesített záróvizsgát követően mentori segítséggel és tőkejuttatással kezdik el saját birtokukon 

a termesztést a közösen kidolgozott termelési szerkezetnek és az előírt gazdálkodási 

paramétereknek megfelelően.  

A termelési, értékesítési folyamatot két éven keresztül mentor segíti, illetve külső szakértők 

ellenőrzik. Az egyes termelési folyamatokhoz szükséges beruházásokat (pl. szállítmányozás, 

szárító, csomagoló berendezések) a program támogatja. 

 

7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió Mezőgazdasági Bizottság, létrehozandó gyógy- és fűszernövény 

szövetkezet 

 

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

A szövetkezet létrehozása, valamint a gyógy-, fűszernövény-termesztésben mutatkozó piaci 

hiány lefedése a jelenleg fennálló piaci viszonyok mellett rendkívül időszerű, kényszerű lépés, 

amely az ökonómiai szempontok szerint életképes gazdálkodó egység kialakulását eredményezi. 

Gazdasági haszna kézenfekvő, amennyiben az adottságoknak, szándékoknak és piaci 

viszonyoknak megfelelően jön létre, hiszen a gazdálkodók együtt nagyobb eséllyel képesek a 

piaci követelményeknek megfelelni. A projektnek nem része jelentős beruházás, azonban a 

szövetkezetek a megalakulásukat követő években jelentős súlyú beruházásokat hajtanak végre, 

ahol a megtérülési idő a bevételek-költségek függvénye: a szövetkezeti formában való 

gazdálkodás mindenképpen költségcsökkenéssel jár, hatékonyabb termelést és magasabb 

árszínvonal kialkudását eredményezi.  

Az igények, követelmények szerinti beruházások biztosítják a megfelelő mennyiségű, minőségű 

terméket, eladhatóságot és így a hosszú távú fenntarthatóságot is. 

 

9. Egyéb megjegyzések: 

A szövetkezet megalakulását követő egy évben a tagdíj minimális, a szövetkezet külső 

forrásokból biztosítja az egyes tevékenységek megvalósulását, a gazdák által biztosított 

minimális önrész mellett támogatja a termelés, értékesítés költségeit. 

 

10. A projekt célterülete: 

 

Térség: 

A Garam és Ipoly folyók térsége 
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5.5.3 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Új típusú – területi, ágazati, tevékenységek szerinti alapon szerveződő – 

szövetkezetek létrehozása 

 
 

2. A projekt indokoltsága: 

Az eurorégió mezőgazdasági helyzetét tekintve alapvető probléma a termelés jelenlegi 

szervezetlensége. A gazdák többnyire egyedileg, termeltetési szerződések alapján közép-, hosszú 

távú stratégia nélkül döntenek: hol, mit, milyen mennyiségben termeljenek, és azt hol értékesítsék. 

A főként szlovákiai oldalon jelentős növénytermesztés megfelelő adottságokkal rendelkezik, ez 

alapot biztosít az átgondolt termeléshez. További probléma az infrastrukturális háttér elavultsága, 

hiánya, ami nehezíti, lehetetlenné teszi a piaci követelményékhez való alkalmazkodást.  

 

3. A projekt célja: 

Területi, ágazati, tevékenységek szerinti alapon szerveződő szövetkezetek létrehozása a közös 

beszerzési, termelési, feldolgozási, értékesítési munka céljából az eurorégió területén. 

Az érdekérvényesítő képesség javítása, a piaci pozíció megerősítése. 

 

4. A projekt várható eredményei: 

Az új típusú – beszerző, termelő, értékesítő – szövetkezetek létrehozásával ökonómiailag 

életképes gazdálkodó egységek jönnek létre, melyek számára a piacra jutás biztosítható. A 

mezőgazdasági termelés egész rendszere átgondolttá, tervezhetőbbé válik. A szövetkezetek 

további fejlesztésével, közös beruházásokkal a gazdálkodás jövedelemtermelő képessége javul. 

A gazdák piaci alkuereje, érdekérvényesítő képessége növekszik.  

 

5. A projekt haszonélvezői: 

Az új típusú szövetkezetek tagjai, családtagok, beszállító, felvásárló szervezetek. 

 

6. A projekt leírása, tartalma: 

1. A különböző típusú szövetkezetekbe belépni kívánó gazdálkodók felmérése, összegyűjtése a 

következő szempontok figyelembevételével: 

– ki, hol akar gazdálkodni; 

– saját, bérelt földterületek nagysága, azok adottságai; 

– a gazdálkodók képzettsége, tapasztalatai, helyzete; 

– meglévő infrastruktúrák; 

– pénzügyi lehetőségek.  

2. A szövetkezetek típusának felmérése a piaci, termeszthetőségi lehetőségek és a termelői 

igények alapján, a különböző szempontok figyelembevételével (területi koncentráltság, 

közös tevékenységek, ágazat). 

3. A döntéshozó és munkaszervezet kialakítása, melynek első feladata az alakulási folyamat 

irányítása és koordinálása. 

4. A szövetkezet megalapítása. 

5. A szövetkezet piackutatást végez a termelni, értékesíteni kívánt termékkör kialakítása 

érdekében a fogyasztók, felvásárlók, feldolgozók körében. 

6. A piackutatás eredményei, illetve a már megkötött szerződések alapján 3–5 éves termelési 

stratégia, üzleti terv elkészítése szükséges, amely magában a foglalja a következőket: 
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– tervezett tevékenységek és időbeni ütemezésük; 

– beruházási és működési költségek, bevételek alapján cash-flow számítás; 

– NPV, IRR, megtérülési idő, jövedelmezőség számítása; 

– több változat esetén a legkedvezőbb kiválasztása.  

Ezeken kívül szükséges megtervezni az ültetésre kerülő növények fajtaösszetételét, 

mennyiségét, a talaj-előkészítést, a talaj-, növényvédelmi munkálatok, a betakarítás idejét, 

módját, valamint a feldolgozást, szállítást, tárolást.  

A szövetkezet megalakulását követő egy évben a tagdíj minimális, a szövetkezet külső 

forrásokból biztosítja az egyes tevékenységek megvalósulását, a gazdák által biztosított 

minimális önrész mellett támogatja a termelés, értékesítés költségeit.  

 

7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió Mezőgazdasági Bizottság 

 

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

A szövetkezetek létrehozása a jelenleg fennálló piaci viszonyok mellett rendkívül időszerű, 

kényszerű lépés, amely az ökonómiai szempontok szerint életképes gazdálkodó egységek 

kialakulását eredményezi. Gazdasági haszna kézenfekvő, amennyiben az adottságoknak, 

szándékoknak és piaci viszonyoknak megfelelően jön létre, hiszen a gazdálkodók együtt 

nagyobb eséllyel képesek a piaci követelményeknek való megfelelésre. A projektnek nem része 

jelentős beruházás, azonban a szövetkezetek a megalakulásukat követő években jelentős súlyú 

beruházásokat hajtanak végre, ahol a megtérülési idő a bevételek-költségek függvénye: a 

szövetkezeti formában való gazdálkodás mindenképpen költségcsökkenéssel jár, hatékonyabb 

termelést és magasabb árszínvonal kialkudását eredményezi.  

Az igények, követelmények szerinti beruházások biztosítják a megfelelő mennyiségű, minőségű 

termelést, eladhatóságot és így a hosszú távú fenntarthatóságot is. 

 

9. A projekt célterülete: 

 

Térség: 

Ister-Granum Eurorégió 
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5.5.4 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Mezőgazdasági logisztikai és ipari park létrehozása a Duna mentén 

 
 

2. A projekt indokoltsága: 

Az eurorégió mezőgazdasági helyzetét tekintve megoldatlan probléma a nagy mennyiségű 

növénytermesztési, kertészeti ágazatokban megtermelt termék tárolásának, szállításának, 

értékesítének jelenlegi szervezetlensége. Az alapvető problémát a termelő és feldolgozó 

egységek közötti összhang hiánya okozza, továbbá hogy a gazdálkodók legnagyobb része nem 

rendelkezik a tároláshoz, szállításhoz, feldolgozáshoz szükséges infrastrukturális háttérrel. Ez 

okoz bizonyos mértékű rugalmatlanságot az értékesítésben, valamint gyengíti a termelők 

alkuhelyzetét a főként multinacionális felvásárlókkal szemben. A régió ezen felül nem 

rendelkezik egy megfelelő kapacitású logisztikai bázissal, mely a gazdálkodó szervezetek 

problémáit megoldaná.  

 

3. A projekt célja: 

A projekt fő célkitűzése a régió mezőgazdasági szervezeteinek (főként KKV-k) piaci 

pozíciójának javítása egy mezőgazdasági logisztikai-, ipari park létrehozásán keresztül az 

eurorégió egy központi, leginkább Duna menti területén.  

 

4. A projekt várható eredményei: 

– a megfelelő kapacitással bíró mezőgazdasági logisztikai park létrehozása (hűtőházzal, 

magtárolóval, szárítóberendezéssel, osztályozó, feldolgozó, csomagoló kapacitással, 

szállító eszközökkel); 

– a termék útja a termelőtől a felvásárlóig szervezetté, tervezhetővé válik; 

– magasabb hozzáadott értékű termékek megfelelő minőségben és időben állnak 

rendelkezésre (minőségbiztosítás); 

– a termelők piaci pozíciói javulnak, a gazdálkodás jövedelemszintje emelkedik; 

– munkahelyteremtés és –megőrzés; 

– a park bővülése a magasabb szintű feldolgozásra képes üzemekkel. 

 

5. A projekt haszonélvezői: 

A mezőgazdasági logisztikai, ipari park az e célból alakult szövetkezet tulajdona, ezért a 

szövetkezet tagjai lesznek a projekt fő haszonélvezői, valamint az egyes felvásárló, feldolgozó 

szervezetek.  

 

6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt az alább felsorolt tevékenységekből épül fel. 

1. A projektgazda szövetkezet megalakulása vagy egy működő szervezet felkérése. 

2. A pontos helyszín és a létesítmények meghatározása különböző paraméterek alapján (helyi 

adottságok, szükségletek, igények, a környező gazdaságok helyzete, közlekedési paraméterek, stb.). 

3. A szükséges tervek, engedélyek beszerzése, szakértők felkérése. 

4. A mezőgazdasági, logisztikai és ipari park kijelölése, valamint a szükséges beruházások 

végrehajtása (épületek, berendezések, gépsorok, gépek): 

– a régió gyümölcs-zöldségtermését befogadni képes hűtő-, mélyhűtőház, magtároló, 

szárítóberendezés; 
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– elosztó, osztályozó, csomagoló, egyéb feldolgozó kapacitások; 

– klimatizált mobilboxok; 

– a parkon belüli és a régió területén szállítmányozást végző járművek, erő-, munkagépek. 

 

7. Projektgazda: 

Logisztikai és ipari park szövetkezet 

 

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

A nagy beruházási igényű fejlesztés hosszú távon megoldja a régió mezőgazdasági termékeinek 

megfelelő színvonalon történő szállítását, tárolását, feldolgozását. A termelők szabályozhatják a 

betakarítás, értékesítés időpontját, így piaci pozíciójuk javul. A magasabb feldolgozottsági 

szintű termék magasabb áron értékesíthető.  

Az ipari parki beruházás hosszú távú, de biztonságos megtérülést biztosít. A piaci és termelési 

viszonyok fennmaradása mellett gazdaságosan fenntartható, a tulajdoni jogokkal bíró 

szövetkezet folyamatosan bővíthető.  

 

9. A projekt célterülete: 

 

Települések: 

Duna menti települések, a Dunamocs, Karva, Muzsla, Ebed által lehatárolt terület 

 

Térség: 

Ister-Granum Eurorégió 
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5.5.5 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Az alternatív gazdálkodási formákra való áttérés ösztönzése, 

mintagazdaságok kialakítása 

 
 

2. A projekt indokoltsága: 

Az alternatív (integrált, alkalmazkodó, racionális, bio-, ökogazdálkodás) termelési formákra 

való áttérést egyrészt az intenzív növénytermesztés hosszabb távú – a termelési folyamatra és 

környezetünkre – kedvezőtlen hatásainak megjelenése indokolja.  

A régió mezőgazdasági termelőinek nagy részére jellemző, hogy egyéni vállalkozóként, 

őstermelőként ökonómiai szempontból nem életképes méretű, de viszonylag kedvező adottságú 

termőterületeken gazdálkodik. Az alternatív gazdálkodási formákra való áttérés ezen célcsoport 

számára nyújt kitörési lehetőséget, egy viszonylag szűk, de biztos piacra. Az alternatív 

termeléssel előállított mezőgazdasági termékek iránt egyre nagyobb fizetőképes kereslet 

mutatkozik.  

Az alternatív gazdálkodásra való áttérés azonban hosszú folyamat, kezdetben a kísérletező 

kedvű (vagy kényszerhelyzetben lévő) gazdák vállalják. Kitapasztalják a módszer előnyeit, 

hátrányait, lehetőségeit, és ezt követheti a tapasztalatok továbbadása.  

 

3. A projekt célja: 

 

– olyan mintagazdaságok létrehozása, melyek alkalmasak a tapasztalatok hatékony 

továbbadására, mintegy multiplikátor hatással rendelkeznek; 

– a kis és közepes méretű gazdaságok jövedelemtermelő képességének növelése az 

alternatív gazdálkodási formákra való áttérés révén; 

– bejutás a biotermékek piacára a követelményeknek megfelelően előállított és 

feldolgozott termékkel; 

– az egészségesebb, káros anyagokat nem tartalmazó, környezetbarát termékek piacának 

bővítése. 

 

4. A projekt várható eredményei: 

 

– a megfelelő mennyiségű gazdálkodó sikeresen teljesíti a projektfeltételeket; 

– az alternatív termelési módszerekről szóló tananyag összeállítása, a képzések 

lebonyolítása; 

– a módszerek megfelelő szintű elsajátítása és adaptálása révén gazdaságilag életképes, 

jövedelmező termelés épül ki; 

– népszerűvé válik az alternatív gazdálkodásra való áttérés; 

– magas színvonalú mintagazdaságok hálózata épül ki.  

 

5. A projekt haszonélvezői: 

A projektbe bevont kis és közepes méretű birtokokon gazdálkodók és családtagjaik, akik 

hatékonyan sajátítják el és hasznosítják az alternatív gazdálkodási ismereteket; a termékeket 

fogyasztók. 
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6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt első lépéseként azon gazdálkodók felkutatása szükséges, akik már tapasztalatokkal 

rendelkeznek az alternatív gazdálkodás területén, egy-két éve gyakorolják, eredményeket értek 

el, és hajlandóságot mutatnak a programban való részvételre. A megfelelő tájékoztatás után csak 

a bemeneti indikátoroknak megfelelt (birtoknagyság, háttér infrastruktúra, szakmai tapasztalat, 

képzettség) gazdálkodók vonhatók be.  

Ezzel párhuzamosan szükséges a képzési tananyag összeállítása, elméleti és gyakorlati 

ismeretekkel valamennyi módszerről. A célszemélyek az elméleti, gyakorlati képzésen való 

részvételt, és a sikeresen teljesített záróvizsgát követően mentori segítséggel és tőkejuttatással 

kezdik el saját birtokukon a termesztést a közösen kidolgozott termelési szerkezetnek és az 

előírt gazdálkodási paramétereknek megfelelően.  

A termelési, értékesítési folyamatot két éven keresztül mentor segíti, illetve külső szakértők 

ellenőrzik. Az egyes termelési folyamatokhoz szükséges beruházásokat a program támogatja. A 

feltételek teljesítésével válhat az egyes gazdaságokból mintagazdaság, amely a későbbiek 

folyamán mintegy központja lehet az alternatív gazdálkodásnak.  

 

7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió Mezőgazdasági Bizottsága 

 

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

A projekt gazdasági haszna egyrészt a mintagazdaságok piaci sikereiben mutatkozik meg, 

másrészt a népszerűsítés révén az alternatív gazdálkodásra áttért és abból jövedelmet szerző 

gazdálkodók esetében. Az alternatív gazdálkodás szélesebb körben történő elterjesztése 

társadalmi, környezetvédelmi haszonnal is bír. Az ilyen módon előállított termékek iránti 

fizetőképes kereslet megmaradása esetén a beruházás megtérül, és hosszú távon fenntartható.  

 

9. Egyéb megjegyzések: 

A programot teljesítő gazdálkodók kötelesek minimum 5 évig működtetni a program keretében 

indított, kifejlesztett alternatív termelési struktúrát.  

 

10. A projekt célterülete: 

 

Térség: 

Ister-Granum Eurorégió 
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5.5.6 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Eurorégiós minőségi borok termelése, feldolgozása 

 
 

2. A projekt indokoltsága: 

Az eurorégió természeti adottságai alkalmasak a minőségi szőlőfajták termesztésére, azonban 

jelenleg a szőlőtermesztés eseti jellegű, szervezetlen, a feldolgozás, palackozás, tárolás pedig 

néhány kivétellel csak a régión kívül megoldott. A régióban termesztett szőlő feldolgozásából 

keletkező haszon elsősorban a régión kívül realizálódik. A szőlőtermesztésnek és 

borkészítésnek nagy hagyományai vannak a térségben.  

 

3. A projekt célja: 

– szervezett bortermelés megteremtése a régióban: feldolgozó és tároló kapacitás kiépítése 

(a helyi szőlő helyben történő feldolgozása); 

– minőségi borok előállítása és a piaci elismertség kivívása. 

 

4. A projekt várható eredményei: 

– begyűjtő, feldolgozó, palackozó és tároló üzem felépítése; 

– minőségi borok előállítása a régió területén termelt szőlőből; 

– a szőlőtermelő gazdák helyzetének stabilizálása, az ágazat jövedelemtermelő 

képességének helyreállítása a régióban. 

 

5. A projekt haszonélvezői: 

A felvásárolt szőlőt termelő gazdálkodók, valamint a termékeket fogyasztók. 

 

6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt első lépéseként meg kell határozni a feldolgozni kívánt fajtaösszetételt. Ehhez 

természetesen ehhez egyrészt adott a meglévő ültetvényállomány, másrészt bizonyos mértékű 

fajtaváltással lehet segíteni a kiválasztott fajták dominanciáját.  

A kívánt fajtaösszetétel alapján szükséges meghatározni a helyi bor karakterét, valamint a 

feldolgozási technológia milyenségét. Ezek alapján szükséges kidolgozni az üzem technológiai 

hátterét, tehát a szükséges berendezések, gépek, eszközök állományát. Alapvető feltétel az 

elvárt mennyiségi, minőségi paraméterek meghatározása. Mivel végtermék előállítása a cél, az 

üzemet valamennyi gyártási folyamatra kalibrálni szükséges (szállítás, bogyózás/zúzás-

roppantás, érlelés, kezelés, palackozás, címkézés, tárolás).  

A beruházást üzleti terv, megvalósíthatósági tanulmány, a kiviteli tervek készítése előzi meg, és 

csak a szükséges engedélyek megléte után indulhat el.  

Az üzleti terv részeként kidolgozandók a lehetséges értékesítési csatornák és marketing terv is 

készül.  

 

7. Projektgazda: 

Szőlő-bor szövetkezet 

 

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

A beruházás kezdeti forrásigénye magas, azonban a régió szintű minőségi bortermelés 

elengedhetetlen feltétele. A beruházás nélkül a térségben termett szőlő feldolgozása és 
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értékesítése továbbra is szervezetlen, eseti jellegű marad, a piacképes mennyiségű minőségi 

termék előállítása pedig csaknem lehetetlen. A megtérülési idő hosszú, és csak állandó minőség, 

valamint erőteljes marketingmunka mellett tervezhető.  

A beruházás keretében létrehozott borfeldolgozó üzem az e célból létrejött szövetkezet 

tulajdonát képezi (amely újabb tagokkal bővül a sikerek után), a fenntarthatóság csak így 

oldható meg.  

 

9. A projekt célterülete: 

 

Térség: 

Ister-Granum Eurorégió 
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5.6 Környezetvédelem 
5.6.1 A fenntartható turizmus stratégiájának kidolgozása az  

         Ister-Granum Eurorégióban  

5.6.2 Eurorégiós immissziómérő hálózat bővítése Lábatlan és Nyergesújfalu városok  

         rendszerbe kapcsolásával  

5.6.3 Eurorégiós környezeti információ-szolgáltató és szaktanácsadó  

         hálózat kiépítése  

5.6.4 Országhatáron átnyúló natúrparkok kialakítása a Börzsönyben  

         és az Ipoly mentén, valamint a Dunakanyarban  
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5.6.1 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

A fenntartható turizmus stratégiájának kidolgozása  

az Ister-Granum Eurorégióban  

 
 

2. A projekt indokoltsága: 

Az eurorégió területén problémaként jelentkezik a természetvédelmi területek degradálódásának 

veszélye a nagyfokú és nem környezetközpontú turizmus miatt. A fenntartható turizmus 

megfelelő formája lenne az idegenforgalomnak az eurorégió védett és értékes területein (pl. 

natúrpark), elősegítené a szektorok közötti együttműködést és a gazdaságfejlesztés és 

természetvédelem közötti konfliktusok feloldását, valamint nagymértékben hozzájárulna a 

természetvédelmi, illetve környezetközpontú nevelés hatékonyabbá tételéhez. 

 

3. A projekt célja: 

A projekt közvetlen célja: 

– „A fenntartható turizmus stratégiája az Ister-Granum Eurorégióban” c. eurorégiós szintű 

stratégiai dokumentum kidolgozása az érintett ágazatok és az érdekelt nyilvánosság 

bevonásával. 

 

A projekt közvetett célja: 

– a határ két oldalán fekvő védett és nem védett, értékes természeti területek megőrzése, 

fejlesztése, és a fenntartható fejlődéssel összhangban levő gazdasági hasznosítása. 

 

4. A projekt várható eredményei: 

– modell értékű, innovatív stratégiai dokumentum kidolgozása; 

– multiplikálható tapasztalatok szerzése; 

– szorosabb együttműködés beindulása a szektorok között a fenntartható fejlődés érdekében; 

– a lakosság figyelmének ráirányítása a fenntartható fejlődés kérdésére az eurorégióban. 

 

5. A projekt haszonélvezői: 

A helyi lakosság, turisták. 

 

6. A projekt leírása, tartalma: 

„A fenntartható turizmus stratégiája az Ister-Granum Eurorégióban” c. eurorégiós szintű 

stratégiai dokumentum kidolgozása az érintett ágazatok és az érdekelt nyilvánosság 

bevonásával. A stratégia célterületei az Ister-Granum Eurorégió védett és természetvédelmi, 

illetve tájvédelmi szempontból fontos területei.  

 

Tevékenységek 

1. Szakértői csoport kialakítása. Külső és belső szakemberekből álló munkacsoport létrehozása, 

amely a stratégia kidolgozását felügyeli. 

2. Elemzéskészítés. Célja a turisztikai szektor helyzetének, környezetre való hatásának és 

potenciáljának felmérése a meghatározott területeken. 

3. Tervezőtalálkozók szervezése. Céljuk egy vízió, stratégiai és cselekvési terv, valamint 

projektötletek meghatározása a fenntartható turizmus területén.  

4. Médiakampány. Célja az eurorégió lakosságának figyelmét e problémára irányítani, valamint 
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véleményeket és javaslatokat gyűjteni a szélesebb nyilvánosságtól. 

5. A stratégia kidolgozása. Célja a stratégia összeállítása a találkozók és a médiakampány 

eredményeinek, valamint a különböző szektorok szakembereinek szakvéleményét 

szintetizálva. 

 

7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió 

 

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

Pályázati forrás igénybevételével számolunk.  

A megtérülés nem elsősorban gazdaságilag lesz mérhető. Az innovatív stratégia megvalósítása 

viszont megfelelő marketinggel a piacon vonzó lehetőségeket kínál majd a célcsoportnak. 

 

9. A projekt célterülete: 

 

Térség: 

Az eurorégió védett területei a határ mindkét oldalán (nemzeti plusz NATURA 2000), valamint 

egyéb, természetvédelmi szempontból érdekes és értékes területek, amelyek nem állnak 

természetvédelmi oltalom alatt. 
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5.6.2 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Eurorégiós immissziómérő hálózat bővítése Lábatlan és Nyergesújfalu 

városok rendszerbe kapcsolásával 

 
 

2. A projekt indokoltsága: 

Az eurorégió környezetvédelmi helyzetét tekintve problémát jelent a környezeti 

monitoringrendszer nem megfelelő kiépítettsége. A terület légszennyezettségi adatainak 

mérésére a Duna menti ipari sáv főbb településein működik egy ez idáig részben kiépített 

regionális immissziós mérőrendszer (SO2, H2S, BTEX, NO/NOX, CO, PM10, O3, meteorológiai 

adatok), mely a következő állomásokból épül fel: 

- Dorog (1995), 

- Párkány (2003), 

- Esztergom (2004). 

A három mérőállomás 2005. április 1-jétől van összekapcsolva. Dorogon és Párkányban kültéri 

digitális kijelző táblákon tekinthetőek meg a három település levegőminőségére vonatkozó 

adatok. 

2000-ben a fenti három településen kívül Lábatlan és Nyergesújfalu polgármestere írt alá 

szándéknyilatkozatot a teljes rendszer kiépítésére. 

Az adatgyűjtés nem valósult meg az egész területen, így nem teszi lehetővé reális, széleskörű 

légszennyezettségi helyzetkép kialakulását, a helyi lakosság széleskörű tájékoztatását. 

 

3. A projekt célja: 

A Dorog–Esztergom–Párkányban működő immissziómérő hálózathoz bővítési céllal 

csatlakoztatni a projekt keretében létesítendő nyergesújfalui és lábatlani mérőállomásokat. 

A gyűjtött levegőszennyezettségi és meteorológiai adatok számbeli és térbeli kibővítése az 

immissziós helyzetkép árnyalása céljából. 

A valós környezeti állapot megismertetése a szakemberekkel és a lakossággal. 

 

4. A projekt várható eredményei: 

Az immissziómérő hálózat kibővítésével: 

– több helyről, több komponensről gyűjtött és feldolgozott adatsor; 

– az öt település immissziós adatai a digitális kijelzőtáblákon kölcsönösen 

megismerhetővé válnak; 

– szélesebb körű lakossági információszolgáltatás; 

– többletinformáció a környezetvédelmi hatóságok részére. 

 

5. A projekt haszonélvezői: 

A helyi lakosság, környezetvédelmi hatóságok. 

 

6. A projekt leírása, tartalma: 

Egyrészt a meglévő mérőhálózat két állomásának új komponensek mérésére alkalmas 

műszerekkel való felszerelése, másrészt két új mérőállomás telepítése a csatlakozó 

településeken az alábbi tevékenységekkel: 

1. Esztergom: a meglévő mérőállomás kiegészítése akrilnitril mérésére alkalmas műszerrel, 

valamint digitális információs tábla telepítése. 
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2. Párkány: PM2,5 és PM10 porelemző beépítése a meglévő mérőállomásba. 

3. Nyergesújfalu: új mérőállomás létesítése, amely a következő paramétereket méri: SO2, H2S, 

BTEX, NO/NOx, CO, PM10, akrilnitril, meteorológiai adatok. Mérőkonténer telepítése a 

műszerek elhelyezése céljából, valamint digitális információs tábla telepítése. 

4. Lábatlan: Új mérőállomás létesítése, PM2,5 és PM10 porelemző beépítése, meteorológiai 

adatok mérések alkalmas műszerek beépítése. Mérőkonténer telepítése a műszerek elhelyezése 

céljából, valamint digitális információs tábla telepítése. 

5. A mérőállomások összekapcsolása, a rendszer kiépítése. 

 

7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió 

 

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

A beruházást kevésbé indokolják ökonómiai, mint ökológiai szempontok. A rendszer eddigi 

kiépítését és működtetését a párkányi Kappa Papírgyár és az Észak-Dunántúli Vízügyi és 

Környezetvédelmi Igazgatóság, a 3 állomás összekapcsolását a dorogi és a párkányi 

önkormányzat, a párkányi Kappa Papírgyár, valamint a Richter Gedeon Rt. finanszírozta. Ezt a 

beruházást pályázati úton kívánják megvalósítani, a működtetés költségeinek csökkentésére a 

későbbiekben bevonhatóak a települések gazdasági szereplőinek támogatásai, valamint központi 

költségvetési források. 

 

9. A projekt célterülete: 

 

Települések: 

Dorog, Esztergom, Lábatlan, Nyergesújfalu, Párkány 

 

Térség: 

Ister-Granum Eurorégió 
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5.6.3 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Eurorégiós környezeti információszolgáltató  

és szaktanácsadó hálózat kiépítése 

 
 

2. A projekt indokoltsága: 

Az eurorégió környezetvédelmi helyzetét tekintve problémát jelent egy központilag támogatott, 

az eurorégió teljes területét egyenletesen lefedő információ-szolgáltató és szaktanácsadó hálózat 

hiánya. 

Az eurorégió területén több környezet- és természetvédő civil szervezet is foglalkozik többek 

között környezeti neveléssel, energiahatékonysági tanácsadással, szemléletformáló előadások 

tartásával, környezet- és természetvédelmi témájú sajtó- és egyéb médiakiadványok 

megjelentetésével, azonban az anyagi források szűkössége, esedékessége következtében 

egyikük sem képes tevékenységét teljes körűen, az eurorégió egész területén azonos 

hatékonysággal végezni. 

A jelenlegi helyzet nem teszi lehetővé a környezeti információk eljuttatását a lakosság minden 

rétege számára. 

 

3. A projekt célja: 

Egy környezeti információszolgáltató, szaktanácsadó, bemutató és oktató központ létrehozása, a 

szolgáltatások fejlesztése, valamint több helyi irodából álló, az eurorégió egész területét lefedő 

hálózat kiépítése. 

Környezet- és természetvédelmi információszolgáltatás a helyi lakosság körében. 

 

4. A projekt várható eredményei: 

Az információszolgáltató és szaktanácsadó hálózat kiépítésével szélesedik a megismertetett 

információk és az elért célcsoport köre. A helyi lakosság informáltságának növekedésével 

környezettudatosabbá válik életvitelük, megváltoznak fogyasztási szokásaik, környezetbarát 

beruházások és fejlesztések valósulnak meg, mindazonáltal csökken a környezet terhelése. 

 

5. A projekt haszonélvezői: 

A helyi lakosság, környezet- és természetvédő civil szervezetek. 

 

6. A projekt leírása, tartalma: 

1. A jelenleg környezeti információszolgáltatással és szaktanácsadással foglalkozó szervezetek 

feltérképezése, munkájuk megismerése. 

2. Eurorégiós szintű igényfelmérés a lakossági és a vállalati szféra körében a környezeti 

információszolgáltatás és szaktanácsadás szükségességéről, kívánatos szakterületeiről, formájáról. 

3. A munkaszervezet létrehozása – a civil szervezetek bevonásával –, melynek első feladata a 

megalakulási folyamat irányítása és koordinálása. 

4. A stratégia meghatározása, az oktatóanyag kidolgozása, a szaktanácsadási rendszer 

kialakítása. 

5. A bemutató és oktató központ létrehozása. 

6. Információszolgáltató és szaktanácsadó helyi irodák kialakítása. 

7. A bemutató központ, az oktatási anyagok és a szaktanácsadási rendszer folyamatos, az 

igényeknek megfelelő továbbfejlesztése. 
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A munkaszervezet folyamatos kapcsolatban áll az eurorégió munkaszervezetével, a 

szakbizottsággal, a környezet- és természetvédelmi hatóságokkal, kölcsönösen segítik, 

kiegészítik egymás munkáját. 

 

7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió 

 

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

A bemutató és oktató központ, valamint a helyi irodák kialakításához, kezdeti működtetéséhez 

saját forrást szükséges biztosítani, mely kiegészíthető pályázati támogatásokkal. 

Mind a központot, mind az irodákat más funkciókkal is fel lehet ruházni, ill. más rokon 

szakterületekkel (pl.. közművelődés) közösen használni, működtetni a költségek csökkentése 

céljából. 

Az igények, követelmények szerint folyamatosan fejlesztett; a lakosságnak, civil szereplőknek 

nonprofit alapon, míg a gazdasági szereplőknek piaci alapon nyújtott szolgáltatások (képzés, 

szaktanácsadás) kialakítása biztosítja középtávon az önfenntartóvá válást, és így a hosszú távú 

fenntarthatóságot is. 

 

9. A projekt célterülete: 

 

Térség: 

Ister-Granum Eurorégió 
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5.6.4 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Országhatáron átnyúló natúrparkok kialakítása a Börzsönyben és az Ipoly 

mentén, valamint a Dunakanyarban 

 
 

2. A projekt indokoltsága: 

Az eurorégió több, ökológiai szempontból értékes területén problémát jelent az adottságoknak 

megfelelő, természetkímélő gazdálkodás még nem kellően kialakult gyakorlata; az egyéb 

alternatív jövedelemszerzési lehetőség hiányában a nem fenntartható termelés jelenléte. A helyi 

lakosság körében sokszor problémát jelent a védett területeken a természetvédelmi prioritások 

elsődlegessége, betartása. 

A tervezett natúrparkok nagyrészt egybeesnek a Duna-Ipoly Nemzeti Park területével. Átnyúlva 

az országhatáron összekapcsolják a geológiailag, ökológiailag egy egységet alkotó területeket. 

Védelmi funkciójuk és puffer szerepük jól szolgálja a védett területek érdekeit is. Emellett 

alternatív, környezetkímélő hasznosítási, jövedelemszerzési módot kínálnak az itt élő 

embereknek. 

 

3. A projekt célja: 

A határ két oldalán fekvő védett és nem védett, értékes természeti területek megőrzése, 

fejlesztése az ember bevonásával, alternatív, környezetkímélő erdészeti, mezőgazdasági és 

főként turisztikai hasznosítás mellett, az alábbi célok mentén: 

– természetvédelem: élőhelyek, fajok védelme, tájvédelem; 

– környezetvédelem: káros környezeti hatások minimalizálása; 

– értékvédelem: a kultúrtáj, a kulturális értékek megőrzése; 

– vidék-, településfejlesztés: társadalmi-gazdasági fejlesztés a helyi kezdeményezések 

bevonásával, falvak megújítása; 

– a környezeti nevelés fejlesztése; 

– az ökoturizmus fejlesztése. 

 

4. A projekt várható eredményei: 

A natúrparkok kialakításával, tematikus programjaik összeállításával, a szelíd turizmus ágainak 

elterjesztésével a fenntartható fejlődés elvére alapuló komplex területfejlesztés valósul meg. 

Hosszú távon biztosítottá válik a természeti értékek megőrzése és az itt élők jövedelemszerzése, 

életminőségének javulása. Egységes arculattal rendelkező természeti és kultúrtáj alakul ki. 

Végső soron megvalósul a természet és az itt élő, ide látogató ember harmonikus együttélése. 

 

5. A projekt haszonélvezői: 

A helyi lakosság, a turisták. 

 

6. A projekt leírása, tartalma: 

Az eurorégió területén két natúrpark kialakítása: 

– a Börzsönyben és az Ipoly mentén, melynek legfontosabb programlehetősége az aktív 

pihenés; 

– a Pilis, a Dunakanyar és a Burda hegység területén, melynek legfőbb 

programlehetőségei a kulturális turizmus összekapcsolása az aktív turizmussal. 
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Tevékenységek: 

– részletes megvalósíthatósági tanulmányok készítése; 

– a natúrparkok megalapítása, munkaszervezet létrehozása; 

– tematikus térségek meghatározása, piackutatás, programkínálat kialakítása, fejlesztése; 

– a helyi lakosság tájékoztatása, külső térségmarketing 

– iroda, bemutató és oktató központ létrehozása; 

– natúrparkok területi kiterjesztése. 

A munkaszervezet folyamatos kapcsolatban áll az eurorégió munkaszervezetével, a 

szakbizottsággal, a környezet- és természetvédelmi hatóságokkal, kölcsönösen segítik, 

kiegészítik egymás munkáját. 

 

7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió 

 

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

A natúrparkok munkaszervezetének és infrastruktúrájának kialakításához, működtetéséhez – 

legfőképp az alapítást követő kezdeti időszakban – nagyrészt saját erő szükséges. A 

későbbiekben közvetve új beruházások, fejlesztések finanszírozásához lehetőség nyílik uniós 

források bevonására is. 

A beruházás és a működtetés megtérülése hosszú távon, legfőképp áttételesen mérhető, a 

térségbe érkező turisták, a turisztikai bevételek, a munkahelyek számának növekedésével, és az 

érkező pályázati támogatásokkal, valamint a környezeti nevelés és képzés bevételeivel. Hosszú 

távon egy olyan sajátos arculat alakulhat ki, mely eredetvédjegyül szolgálhat az itt előállított 

termékek számára, növelve azok piaci értékét. 

Mindezek mellett a természet és az ember harmonikus, fenntartható együttélése alakul ki, 

melynek hosszú távú előnyei felbecsülhetetlenek. 

 

9. A projekt célterülete: 

 

Térség: 

Börzsöny és az Ipoly két partja, Pilis, a Dunakanyar és a Burda hegység. 
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5.7 Kultúra, oktatás 
5.7.1 Kulturális programok hálózata és finanszírozása 

5.7.2 Kulturális programok nemzetközi kapcsolatainak építése 

5.7.3 Az Ister-Granum Eurorégió kulturális és ismeretterjesztő folyóirata 

5.7.4 Felnőttképzési Központ kialakítása 

5.7.5 Az Ister-Granum Eurorégió területén működő felsőoktatási intézmények 

         közös stratégiájának elkészítése 

5.7.6 Hidak a határon. Többoldalú interetnikus projekt 
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5.7.1 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Kulturális programok hálózata és finanszírozása 

 
 

2. A projekt indokoltsága: 

A régióban nagyon sok és változatos kulturális program és intézmény található. Ezek jó 

részének forrásai azonban nem elégségesek ahhoz, hogy az EU-támogatások küszöbértékét 

elérjék. A projekt több hálózatot képzel el megvalósítani, amelyeknek az EU-s pénzekhez való 

hozzáférése már valószínűsíthető. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt céljai: 

– kulturális kezdeményezések és programok együttműködő hálózatának kialakítása; 
– a programok egységes arculattal történő megjelenése; 
– programkoordináció, vendégirányítás; 
– közös kulturális projektek, intézmények közötti együttműködés. 
 

4. A projekt várható eredményei: 

Létrejön akár több tematikus vagy térségi alapon szerveződő hálózat, amely hatékonyabban 

pályázhat nemzeti és EU-forrásokra. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt haszonélvezői az eurorégió kulturális egyesületei, aktivistái, intézményei.  

 

6. A projekt leírása, tartalma: 

A tervezett tevékenységek: 

– az eurorégióban rendszeresen lebonyolított rendezvények katalógusának összeállítása; 

– a programok papír alapú és internetes megjelenítése, programkoordináció az átfedések 

elkerülése érdekében; 

– a hálózat létrehozása, együttműködési megállapodások megkötése, akcióterveinek kidolgozása; 

– a központi iroda támogatása és együttműködése a források könnyebb elérése érdekében. 
 

7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió, kulturális intézmények 

 

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

A gazdasági megtérülés ebben az esetben csak közvetve értelmezhető, elsősorban a programok 

látogatottsága, turisztikai vonzerején keresztül. 

 

9. A projekt célterülete: 
 

Térség: 

Az eurorégió teljes területe. 
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5.7.2 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Kulturális programok nemzetközi kapcsolatainak építése 

 
 

2. A projekt indokoltsága: 

A régióban rendezett kulturális programok jelentős része alkalmas arra, hogy a régióban, de a 

régión kívül is nemzetközi kapcsolatokat építsen. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt céljai: 

– a kulturális rendezvények nemzetközi megismertetése (marketing); 

– a potenciális európai partner intézmények felmérése; 

– kulturális kezdeményezések és programok nemzetközi kapcsolatrendszerének kialakítása. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

Nemzetközi kulturális kapcsolatok, amelyek jól társíthatók az önkormányzati nemzetközi 

kapcsolatokkal. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt haszonélvezői a kulturális egyesületek, aktivisták, intézmények.  

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A tervezett tevékenységek: 

– marketingkiadványok készítése; 

– részvétel nemzetközi vásárokon, konferenciákon; 

– a nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése; 

– a központi iroda támogatása és együttműködése a kapcsolatok megteremtése és források 

könnyebb elérése érdekében. 
 

7. Projektgazda: 

Az Ister-Granum Eurorégió kulturális intézményei és irodája 

 

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

A gazdasági megtérülés ebben az esetben csak közvetve értelmezhető. A kulturális intézmények 

létrehozandó hálózati kapcsolataik révén ugyanakkor jelentős pályázati forrásokat 

mozgósíthatnak tevékenységfejlesztésre. 

 

9. A projekt célterülete: 

 

Térség: 

Az eurorégió teljes területe. 
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5.7.3 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Az Ister-Granum Eurorégió kulturális és ismeretterjesztő folyóirata 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

A regionalizmus jegyében az Ister-Granum Eurorégiónak olyan saját kulturális folyóiratra van 

szüksége, amely hosszú távon képes hozzájárulni a régióban felmerülő kulturális igények 

kielégítéséhez, fontos szerepet játszva a régiós identitáskeresési folyamatban. 

A készülő folyóirat építhet már működő alkotói közösségekre, amelyek egymástól nem 

elszigeteltek, hanem köztük az együttműködést segítő – akár többszörös – személyi átfedések is 

vannak. Pl. az Esztergom és Vidéke hetilap szerkesztői műhelye, az Esztergomi Művészek Céhe 

vagy a Párkányi Képzőművész Kör. A folyóirat a lehető legszorosabb együttműködést kívánja 

létrehozni az Esztergomi Környezetkultúra Egyesülettel, valamint a szlovákiai oldalon működő 

Jövő 2000 Alapítvánnyal. 

A folyóiratban a következő témák kapnának helyet, elsősorban a régióra vonatkoztatva: irodalom, 

művészet, népművészet, néprajz, műemlékvédelem, helytörténet, kisebbségkutatás, oktatásügy 

(ezen belül a kisebbségi oktatás), rendszeres híradás a környezetvédelemmel foglalkozó civil 

szervezetek tevékenységéről. Körforgásszerűen kerülne sorra (a további számokban) egy-egy 

település vagy kistérség több szempontú (helytörténeti, néprajzi stb.), részletes bemutatása. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt céljai: 

– tudományos ismeretterjesztés (oktatás, néprajz, helytörténet, művelődéstörténet, épített 

kulturális örökség stb.), irodalom, művészet, környezetkultúra témaköreivel foglalkozó 

regionális folyóirat megteremtése; 
– a két parton tevékenykedő, a kulturális szférában mozgó személyek, intézmények, 

egyesületek állandó fórumának megteremtése, ezáltal a regionális integráció erősítése; 
– a regionális identitástudat megteremtése. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

– létrejön a folyóirat (a neve „Átkelő”); 

– kulturális és tudományos fórummá válva lehetővé teszi a régióban dolgozó művészek, 

tudósok, a régióról szóló tudományos és ismeretterjesztő publikációk megjelenését, a régió 

életének ismertetését. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt haszonélvezői az eurorégió lakossága, elsősorban a tudomány és a kultúra, valamint a 

közélet iránt érdeklődő csoportok. 

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A tervezett tevékenységek: 

– a folyóirat koncepciójának társadalmi vitája az érintett csoportokban; 

– a szerkesztőbizottság és a szerkesztőség felállítása; 

– 2–3 próbaszám megjelentetése; 

– forráskeresés. 
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7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió, Észak-Kelet Régió Alapítvány 

 
8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

A folyóirat szigorúan vett gazdasági értelemben nem önfenntartó. Ez azonban nem jelenti azt, 

hogy gazdasági vagy üzleti terv nélkül működne, hiszen ez feltétele a támogatásoknak is. 

 
9. A projekt célterülete: 

 
Térség: 

Az eurorégió teljes területe. 
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5.7.4 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Felnőttképzési központ kialakítása 

 
 

2. A projekt indokoltsága: 

A társadalmi-gazdasági átalakulás szükségessé teszi mindenütt, de elsősorban Kelet- és Közép- 

Európában, hogy a munkaerő-piaci versenyben a régió lakosai ne kerüljenek tartósan hátrányos 

pozícióba. Ezt a szituációt csak az ún. „élethosszig tartó tanulás” segítségével lehet elkerülni. A 

piacképes tudás minden szinten (a szakmunkástól a diplomásig) szükséges, és a jövőben még 

inkább szükséges lesz. Az Európai Unió következő hétéves ciklusában az emberi erőforrások 

fejlesztésére különös hangsúlyt helyez, remélve, hogy ezzel megállítja Európa növekvő 

lemaradását a világ vezető gazdaságai mögött. 
 

3. A projekt célja: 

A projekt céljai: 

– regionális felnőttképzési központ létrehozása a régió felsőfokú és középfokú 

intézményeinek konzorciumával; 

– piacképes, elsősorban felsőfokú képzési programok kidolgozása és beindítása. 

 

4. A projekt várható eredményei: 

– piacképes képzési programok kidolgozása és bevezetése; 

– a piaci viszonyoknak jobban megfelelő munkaerő kibocsátása a régió szükségleteire, de azon túl is. 

 

5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt közvetlen haszonélvezői az eurorégió munkaerő-piaci szereplői  

 

6. A projekt leírása, tartalma: 

A tervezett tevékenységek: 

– a képzési központ koncepciójának elkészítése és piaci helyzetének felmérése; 

– a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, különös tekintettel a gazdasági fenntarthatóság 

követelményeire; 

– piaci terv elkészítése; 

– képzési programok kidolgozása, illetőleg a licenszek érdekében történő együttműködések megkötése. 
 

7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió, a régió felsőfokú és középfokú oktatási intézményei 

 

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

A projekt gazdaságilag fenntartható a képzés bevételeiből. Az első időszakban a felkészülés 

költségekkel jár, amely 1–2 év alatt megtérül. 

 

9. A projekt célterülete: 

 

Térség: 

Az eurorégió teljes területe. A megvalósítás javasolt helyszíne Piliscsaba. 
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5.7.5 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Az Ister-Granum Eurorégió területén működő felsőoktatási intézmények 

közös stratégiájának elkészítése 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

Az európai uniós tagság mindkét ország számára komoly kihívásokat jelent. Így van ez a 

felsőoktatás területén is. A régióban működő felsőoktatási intézmények eltérő gazdasági 

adottságaik ellenére nem vethetik el az együttműködés lehetőségeit. A körülmények olyanok, 

hogy meg kell próbálni a kölcsönös előnyök mentén egy közös stratégiát kidolgozni. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt célja: 

– egy EU-konform és a régió adottságaihoz illeszkedő felsőoktatási stratégia kidolgozása; 

– a térség versenyképességének javítása; 

– a régió munkaerőbázisának erősítése. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

– elkészül a stratégia, figyelembe véve a régió adottságait; 

– javul a régió versenyképessége a magasan képzett munkaerő tömeges megjelenésének 

köszönhetően. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt haszonélvezői az eurorégió potenciális felsőoktatási piacának szereplői, valamint a 

felsőoktatási szakembereket foglalkoztató szervezetek  

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A tervezett tevékenységek: 

– a régió felsőoktatási piacának felmérése; 

– a stratégia elkészítése; 

– forráskeresés. 

 

7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió, a régióban található felsőoktatási intézmények 

 

8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

A koncepció alapján megtörténhet a felsőoktatási intézmények profiljának kiegészítése. Ezt az 

EU Strukturális Alapjából támogathatja, továbbá mozgósíthatók az eurorégiók számára 

rendelkezésre álló összegek is. 

 

9. A projekt célterülete: 

 
Térség: 

Az eurorégió teljes területe, a felsőoktatási intézmények. 
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5.7.6 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Hidak a határon. Többoldalú interetnikus projekt 

 
 

2. A projekt indokoltsága: 

Az újonnan csatlakozó államok olyan történelmi-kulturális örökséggel érkeztek az európai 

integrációba, mely gyakran terhelt interetnikus feszültségek, kölcsönös negatív előítéletek által. 

Ráadásul, a korábban az Unióhoz tartozó államokkal szemben a lakosság jóval nagyobb 

hányada él határ menti térségben (mintegy 62 %-a a korábbi 25 %-kal szemben). Kiemelt 

fontosságú az Európai Unió belső biztonsága, stabilitása szempontjából is, hogy az említett 

feszültségek csökkenjenek, és Közép- és Kelet-Európában is elterjedjenek az etnikumok közötti 

együttélésnek, együttműködésnek azok a formái, amelyek Nyugat- vagy Észak-Európában már 

régebb óta ismertek. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt közvetlen céljai: 

– partneri hálózat kialakítása az Európai Unió határain belül és a csatlakozásra váró országokban; 

– kulturális csereprogram elindítása; 

– tudományos kutatások megvalósítása és az eredmények publikálása a határ mentiség és az 

interetnikus viszonyok témáiban; 

– a hálózat bemutatkozása Brüsszelben egy fesztivál keretében; 

– a kisebbség kultúrájának, történelmének oktatása a határ menti térségekben a helyi 

tantervekbe is beépítve; 

– az oktatási program tankönyveinek elkészítése, megjelentetése. 

 

A projekt közvetett céljai: 

– tartós kulturális (később gazdasági) együttműködés kialakítása a hasonló helyzetű 

határrégiókkal; 

– nyugati és északi modellek átvétele és elterjesztése a közép- és kelet-európai térségben a 

nemzetiségek közötti feszültségek kezelésére, a kisebbségi autonómiaformák kialakítására, a 

kölcsönös tolerancia erősítésére; 

– a felnövekvő generációkban a kulturális türelem kialakítása; 

– a határ mentiség és az etnikailag kevert régiók tradícióinak magas szintű feldolgozása és 

publikálása. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

A projekt eredményeként létrejön egy hasonló helyzetű eurorégiókból álló nemzetközi hálózat 

(minimálisan 5 résztvevőre számítunk), amely kulturális csereakciókat valósít meg (a 7 éves 

költségvetési ciklus alatt minden érintett résztvevő ország rendez egy-egy fesztivált). A 

partnerintézmények egy alkalommal közösen mutatkoznak be Brüsszelben. 

A projekt megvalósítása során legalább három tudományos konferenciára is sor kerül a határ 

mentiség és az interetnicitás témaköreiben, több kutatási projekt keretében, amelyek eredményei 

a résztvevő országok mindegyikében megjelennek egy tanulmánykötetben. 

Elkészül a partnerországok határ menti iskoláinak helyi tantervébe bekerülő közös tananyag, és 

megkezdődik a tanítása is (legalább egy évfolyam mindenütt részesül a képzésben). 
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5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt közvetlen haszonélvezői a résztvevő tudósok, kutatók, kulturális intézmények, 

csoportok vezetői, illetve a projektben résztvevő tanárok és diákok. 

Közvetetten nem kizárólag az érintett régiókban élők, hanem minden etnikai konfliktusok által 

terhelt térség lakosai is profitálhatnak a projekt tapasztalataiból. 

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A tervezett tevékenységek: 

1. Európai szintű hálózat kialakítása. A projektbe olyan határrégiókat vonunk be, amelyek 

természetföldrajzi és etnikai viszonyai hasonlóak az Ister-Granum Eurorégióéhoz: a határt egy-

egy folyó képezi, s a határ mentén vegyesen élnek a nemzetiségek. A projekt során a 

megvalósítás érdekében (de egyben a későbbi együttműködésre is gondolva) létrejön egy 

legalább 5 tagból álló hálózat, amely konzorciumként indulhat a megcélzott pályázatokon. 

2. Kulturális csereprogram. A programban résztvevő határrégiók a projekt során kölcsönösen 

bemutatkoznak egymás régiójában tradícióikkal (tárgyi és szellemi örökség, kézművesség, 

gasztronómia és folklór stb.). A csereprogram fesztiválok formájában valósul meg. A projekt 

zárásaként a partnerszervezetek egy közös brüsszeli fesztiválon hívják fel a döntéshozók 

figyelmét a kisebbségi kultúrák fontosságára. 

3. Közös kutatások. A projekt során az érintett országok vezető kutatóinak bevonásával a határ 

mentiség tapasztalatát, valamint a nemzetiségek egymásra hatását és az együttélés modelljeit 

feldolgozó kutatások indulnak, amelyek eredményei egyrészt az interneten és könyv 

formájában, másrészt egy-egy tudományos konferencia keretében válnak elérhetővé. 

4. Oktatási PILOT-projekt. A projekt részprojektje, egyben talán a legfontosabb eleme az a 

kezdeményezés, amely során az érintett országok határ menti területein élő többségi tantervekbe 

beépül a kisebbség kulturális és történelmi örökségének oktatása. Így Szlovákia déli részén a 

magyar kultúráról, Magyarország északi területein a szlovák kultúráról tanulnak az alapfokú 

tanintézmények diákjai. Ezáltal már gyermekkorukban találkozhatnak a másik értékrenddel, és 

kialakulhat a tolerancia olyan foka, amely a későbbiekben fontos konfliktuscsökkentő tényezővé 

válhat. 

 
7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió, a régióban található kulturális intézmények, csoportok 

 
8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

A projektnek közvetlen haszna nincs. Évtizedeken keresztül hozzájárulhat egy térség 

stabilitásához és ezáltal a versenyképesség növeléséhez. 

 
9. A projekt célterülete: 

 
Térség: 

Az eurorégió teljes területe, illetve az érintett partnerrégiók. 
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5.8 Civil társadalom 
5.8.1 A regionális nonprofit integráció kialakítása és működtetése 

5.8.2 A civil szektor forrásbevonási képességének növelése 

5.8.3 A hátrányos helyzetűek támogatása a civil szektoron keresztül  

5.8.4 Lánc-híd. A regionalizmus társadalmasítása 
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5.8.1 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

A regionális nonprofit integráció kialakítása és működtetése 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

Az eurorégió működését, fennmaradását alapjaiban befolyásolja, hogy az itt élők mennyire 

vannak tudatában az eurorégió létének, és hogy milyen mértékben válik személyes ügyükké a 

régió életben tartása. E téren a civil szféra gyakorolhatja a legnagyobb hatást, mivel közvetlenül 

éri el a régióban élőket. 

A szektor másrészt képes olyan (anyagi és humán) forrásokat is bevonni a régióépítő munkába, 

amelyek más úton nem volnának elérhetőek. A civil kezdeményezéseket jellemző lendület, az 

önkéntesség különböző formái nem nélkülözhetőek a régiófejlesztési munkában. 

Ahhoz, hogy a szektor aktív szereplőként megjelenjen az eurorégió fejlesztésében, meg kell 

teremteni a regionális szintű együttműködés intézményi hátterét, és az ezt működésében 

támogató infrastruktúrát. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt közvetlen céljai: 

– a regionális civil parlament létrehozása és működtetése; 

– regionális nonprofit irodahálózat létrehozása és működtetése; 

– regionális civil alap létrehozása; 

– regionális nonprofit portál létrehozása és működtetése; 

– regionális civil hírmondó megjelentetése; 

– regionális kétnyelvű rádióadó műsorának elindítása. 

 

A projekt közvetett céljai: 

– a regionális nonprofit integráció megvalósítása; 

– a szektor érdekérvényesítő erejének növelése; 

– a megvalósított projektek számának növelése; 

– hálózatok kialakítása, partnerségi modellprogramok megvalósítása; 

– a regionalizmus társadalmasítása; 

– az eurorégió társadalmi kohéziójának erősítése. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

– megalakul és működik a regionális civil parlament (munkájába várhatóan több mint 300 

szervezet kapcsolódik be); 

– létrejön a regionális civil szolgáltatói irodahálózat (a régió területén összesen 15 ilyen iroda 

fog működni); 

– létrejön a civil alap (éves szinten 1–5 millió forintnyi összeg fölött rendelkezik majd); 

– működik a nonprofit portál (éves szinten mintegy 150.000 belépésre számítunk); 

– havi rendszerességgel (16 oldalon) jelenik meg a kétnyelvű civil hírmondó; 

– megkezdi adását a kétnyelvű regionális rádióadó (a közszolgálati műsorok napi szinten 

elérik az 5 órát). 
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5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt közvetlen haszonélvezői a civil szervezetek, de rajtuk keresztül a régió teljes 

lakossága. 

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt keretében kiépül a regionális nonprofit integráció intézményi háttere, és kialakul 

ennek a háttérnek az infrastrukturális bázisa is. 

A tervezett tevékenységek: 

1. A regionális civil parlament létrehozása és működtetése. A parlament évente négyszer tart 

ülést, mellette tematikus szakmai bizottságok kialakítására is sor kerül. Ezek keretében várható 

a konkrét projektek kidolgozása és megvalósítása, a parlament a közös fórum és a civil 

érdekérvényesítés színtere. 

2. Regionális civil szolgáltatói irodahálózat kialakítása és működtetése. Ez a hálózat jelenti 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.). 

3. Civil alap létrehozása. Az alap feladata egyrészt a kistelepüléseken működő 

törpeszervezetek, másrészt a határon átnyúló együttműködések támogatása (pl. önerő 

biztosítása). 

4. Nonprofit portál létrehozása és működtetése. A portál a napi kommunikáció színtere, a 

szervezetek megjelenésének helye, a közös projektek elindulásához szükséges eszköz. 

5. Civil újság megjelentetése. Az internet-kapcsolattal nem rendelkező szervezetek számára a 

nyomtatott újság jelenti az elsődleges információforrást a szektor regionális híreiről, pályázati 

lehetőségekről stb.  

6. Regionális rádió alapítása, működtetése. A regionalizmus társadalmasításában meghatározó 

szerepe van a médiának. Az eurorégió saját kétnyelvű rádiója a civil szféra szócsöveként is 

működhetne. 

 
7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió 

 
8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

A civil szféra támogatása nem profitképző beruházás. A befektetések áttételesen térülnek meg: a 

civilek által megvalósított projektek, az önkormányzatoktól átvett szolgáltatások, a 

foglalkoztatottsági mutatók javítása, a településkép fejlesztése stb. révén. Megtérülési analízis 

egyedül a portálhoz és a rádióhoz kapcsolható. Ezek esetében a beruházás 5 éven belüli 

megtérülésével számolhatunk a reklámbevételeknek köszönhetően (mindkét esetben számítunk 

pályázati támogatásra). 

 
9. A projekt célterülete: 

 
Térség: 

Az eurorégió teljes területe. 
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5.8.2 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

A civil szektor forrásbevonási képességének növelése 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

A régió fejlődését pozitívan befolyásolhatja egy erős civil szektor. Ehhez azonban a mainál 

sokkal „tőkeerősebb” szervezetekre volna szükség. A civil szervezetek forrásbevonási 

képességének erősítése ezért a régiófejlesztés egyik célterülete. 

A nagyobb pályázatokhoz szükséges önerőt megteremteni képes szektor hatékony segítsége 

lehet az önkormányzati társulásnak. 

Ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, számos aktivitás támogatása szükséges. Célszerűnek látszik 

létrehozni (a piliscsabai egyetemhez kapcsolódóan) egy nonprofit képzési központot, amely 

rendszeresen hirdet tanfolyamokat. Emellett a tapasztalatszerzés alternatív módjait is támogatni 

kell. Ezek egy része a régión belüli együttműködéseket jelenti (workshopok, börzék, találkozók, 

hálózatok szervezése stb.), más részük a régión túlmutató jellegű (nemzetközi tapasztalatcsere, 

szemináriumok, tanulmányutak stb.). 

 
3. A projekt célja: 

A projekt közvetlen céljai: 

– nonprofit képzési központ létrehozása és működtetése; 

– forrásbevonási, könyvelési, adminisztrátori képzések indítása; 

– nemzetközi és regionális tapasztalatcsere formáinak kialakítása. 

 

A projekt közvetett céljai: 

– a civil szektor forrásbevonó képességének erősítése; 

– a közös projektek számának emelése; 

– a régió versenyképességének növelése. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

Létrejön a regionális nonprofit képzési központ és sikeres tanfolyamokat és kurzusokat indít (az 

évente végző hallgatók száma a különböző képzéseken eléri a 60-at). Rendszeressé válnak a 

regionális és nemzetközi szintű tapasztalatcserék (szemináriumok, börzék, workshopok, 

tanulmányutak stb.). Számuk éves szinten eléri a 20-at. 

Jelentősen nő a szektor forrásbevonó ereje (a megvalósított projektek volumene évente 5 %-kal 

emelkedik). 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt közvetlen haszonélvezői a civil szervezetek, de rajtuk keresztül a régió egész 

lakossága. 

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt keretében egyrészt megindul a képzés a regionális nonprofit központban. A képzés 

típusai szerint tréningeket, tanfolyamokat és akkreditált képzéseket egyaránt jelent. A befogadó 

intézmény a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara lehetne. 

Emellett folyamatossá válnak a különböző szintű tapasztalatcserék. A projekt keretében az 
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ehhez kapcsolódó rendezvények és utazások kapnak támogatást. Külön támogatásban 

részesülnek az 1 %-os kampányok a régió területén. 

 
7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió 

 
8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

A beruházások megtérülése nehezen kalkulálható, mivel a szektor megerősödésén keresztül, 

áttételesen jelent hasznot a régiónak. 

 
9. A projekt célterülete: 

 
Térség: 

Az eurorégió teljes területe. 
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5.8.3 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

A hátrányos helyzetűek támogatása a civil szektoron keresztül 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

A civil szféra különösen alkalmas arra, hogy a hátrányos helyzetű rétegek számára számos 

különféle formában segítséget nyújtson. Így közvetlenül is elérheti ezeket a rétegeket 

szolgáltatásaival, de munkahelyek létrehozásával, segélyakciók indításával, képzési programok 

megvalósításával stb. is hozzájárulhat ezen csoportok helyzetének javításához. Ugyanakkor 

ezeknek a rétegeknek a sorsáról, igényeiről épp a civilek tudnak legtöbbet, így tevékenységük 

gyakran sokszor hatékonyabb, mint a települési bürokráciáé. 

A regionális stratégiai programnak támogatnia kell ezeket az aktivitásokat, mivel közvetlenül járulnak 

hozzá az itt élők életminőségének javításához és a regionalizmus eszméjének társadalmasításához. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt közvetlen céljai: 

– a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó szervezetek támogatása; 

– a hátrányos helyzetűek foglalkoztatottsági mutatóinak javulása; 

– a szociális szervezetek szolgáltatási színvonalának emelése; 

– a hátrányos helyzetűek számára indított képzések támogatása. 

 

A projekt közvetett céljai: 

– a hátrányos helyzetű rétegek életkörülményeinek javítása; 

– a régió foglalkoztatottsági mutatóinak javítása; 

– a szociális feszültségek csökkentése. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

A projekt eredményeképpen csökken a munkanélküliek száma (0,5–1 %-kal), számos 

szociálisan rászoruló személy részesül szakképzésben (éves szinten 2–300 fő), és javul a civil 

szervezetek által nyújtott szociális ellátások színvonala is. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt közvetlen haszonélvezői az érintett civil szervezetek és a célcsoportjuknak számító 

lakosság. A közvetett haszonélvezők köre elsősorban a hátrányos helyzetű térségek lakóit és 

azok környezetét jelenti. 

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt keretében a hátrányos helyzetű rétegek életkörülményein igyekszünk javítani. 

1. Képzési, szakképzési programok elindítása. A régió lakosságának jelentős része tartós 

munkanélküli. Ennél a rétegnél a szociális, vagyoni helyzet is folyamatosan romlik, ezért a 

munkába való visszajutásukat többféleképpen is támogatni kell. Ugyancsak fontos terület a 

valamilyen fogyatékossággal élők képzése. Mivel ezek a rétegek a képzési költségeket általában 

nem tudják finanszírozni, a régió a képzéseket meghirdető, lebonyolító szervezeteket 

támogathatja. 
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2. A munkába való visszajutás támogatása. Az elhelyezkedés esélyeit nagyban növeli egy olyan 

ösztönző rendszer, amely a csökkent munkaképességűek, tartósan munkanélküliek stb. 

alkalmazását támogatja. Ugyancsak elő kell segíteni a közmunkaprogramokban való részvétel 

lehetőségét. A szociális vagy pszichológiai szolgáltatásokat nyújtó egyesületek, alapítványok itt 

hatékonyan tudnak közreműködni. 

3. Hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatása. A nonprofit szerverezetek gyakran nem 

rendelkeznek megfelelő anyagi háttérrel ahhoz, hogy alkalmazottakat vegyenek fel, jóllehet 

számos munkakörben tudnának alkalmazni embereket. A projekt itt is támogatást tud nyújtani. 

4. Szociális és egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek támogatása. A régió 

lakosságának életkörülményeit áldozatosan javító szervezetek támogatás nélkül minimális 

hatékonysággal tudnak csak dolgozni. 

 
7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió 

 
8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

A projekt megtérülése igen hosszú időt vesz igénybe, mintegy 20 évet. Ugyanakkor a közvetett 

haszon anyagiakban nem fejezhető ki: tartósan munkanélküli személyek visszakerülése a munka 

világába, a hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatási, gondozási viszonyainak javulása, a 

képzett munkaerő arányának növekedése, a foglalkoztatottsági index javulása stb. az eurorégió 

versenyképességét és élhetőségét javító tényezők, amelyek áttételesen erősítik a régió 

gazdaságát is. 

 
9. A projekt célterülete: 

 
Térség: 

Az eurorégió teljes területe, kiemelt térségek: Ipoly-völgy, Garam-völgy, szlovákiai Duna-

mellék, gerecsei települések. 
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5.8.4 Projekt 
 

1. A projekt címe: 

 

Lánc-híd. A regionalizmus társadalmasítása 

 

 
2. A projekt indokoltsága: 

Az eurorégió jövőjének záloga, hogy az itt élők mennyire vannak tudatában létének, és miként 

vesznek részt a régióépítő munkában. A szűk elit által vezetett regionális együttműködések 

hosszú távon nem alkalmasak megrögzült struktúrák, előítéletek megváltoztatására.  

A régió önálló életét az biztosíthatja, ha a lakosok mindennapi tapasztalatává, és tevékenységük 

részévé válik a régióépítés. 

 
3. A projekt célja: 

A projekt közvetlen céljai: 

– regionális napilap megjelentetése; 

– regionális hírügynökség létrehozása és működtetése; 

– regionális kétnyelvű televíziós adó létrehozása és működtetése; 

– egyéb információközlő és -továbbító rendszerek kialakítása. 

 

A projekt közvetett céljai: 

– a regionális szintű információáramlás infrastruktúrájának kialakítása; 

– a régió teljes területét, valamint az azzal határos területeket lefedő tájékoztató tevékenység; 

– a regionalizmus tapasztalatának elérhetővé tétele; 

– regionális identitástudat kialakítása; 

– az interetnikus feszültségek, előítéletek oldása. 

 
4. A projekt várható eredményei: 

– rendszeresen megjelenik, és jut el minden településre a régió napilapja (a költségvetési 

időszak végére 5.000 példányban); 

– létrejön a régió hírügynöksége, amely napi szinten látja el információval az Ister-Granum 

Eurorégió területén működő, illetve itt elérhető médiumokat (a hírügynökség napi 

hírmennyisége a kérdéses időszak végére eléri az 50-et); 

– létrejön a régió kétnyelvű televízió adója, és megkezdi sugárzását (napi 4 órás adásidővel); 

– további információközlő és -továbbító rendszerek kialakítására kerül sor szakértők 

bevonásával. 

 
5. A projekt haszonélvezői: 

A projekt közvetlen haszonélvezői a régióban elérhető médiumok, valamint a lakosságnak az a 

rétege, amelyik igénybe veszi ezen médiumok szolgáltatásait. Áttételesen a régióban működő 

vállalkozások, önkormányzatok és a teljes lakosság a haszonélvezők közé tartozik. 

 
6. A projekt leírása, tartalma: 

A projekt keretében létrejön az eurorégió hírügynöksége, amely rendszeresen látja el friss 

hírekkel, információkkal a régióban érdekelt médiumokat. A hírügynökség köré szerveződik 

meg a ma is meglévő napilap, illetve a létrehozni tervezett regionális kétnyelvű közszolgálati 

televízió szerkesztősége. A napilap a hét 5 napján jelenik meg, elsősorban a régió életét 
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bemutató hírekkel, tudósításokkal, ezáltal közvetlenül járul hozzá a regionális identitástudat 

kialakulásához csakúgy, mint a civil rádió és a napi négy órában sugárzó regionális televízió. 

A televízió a helyi igényeknek megfelelően magyarul és szlovákul is sugároz. 

Szakértők bevonásával készül el az a koncepció, amely a további információs csatornákat 

feltérképezi. A koncepció alapján más hírtovábbító rendszerek kialakítására és üzemeltetésére is 

sor kerül. 

 

7. Projektgazda: 

Ister-Granum Eurorégió 

 
8. Gazdasági hasznosulás, megtérülés, fenntarthatóság: 

A folyamatosan működő helyi hírszolgáltató központ a régió versenyképessége szempontjából  

meghatározó jelentőségű, hiszen a napra kész tájékoztatás üzleti döntéseket befolyásolhat. A 

régió külső megjelenése pedig befektetőket vonz a térségbe. 

Ez a tényező erősíti a televízió és a lap jövedelemtermelő képességét. 

A beruházás megtérülése ugyanakkor nagy mértékben függ a marketingbevételek alakulásától. 

A beruházások 5–10 éven belüli megtérülése lehet reális célkitűzés. 

 
9. A projekt célterülete: 

 
Térség: 

Az eurorégió teljes területe. 
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6. Mellékletek 


