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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Az integrált területi beruházás (ITB) a 2014–2020 közötti uniós kohéziós politika egyik új eszköze, 

amelynek lényege, hogy egy adott térség vagy város fejlesztésének különböző területeit egy komplex 

program keretében valósítják meg mindazok, akik ezekben a fejlesztésekben érdekeltek. 

Az ITB-hez uniós szintű módszertani útmutató még nem készült, mindössze rövid tájékoztató 

összefoglalók láttak napvilágot. Különösen újszerűnek mondható az Ister-Granum Vállalkozási-

Logisztikai Övezet (IGVLÖ) abból a szempontból, hogy ezt az új eszközt egyből határon átnyúló 

viszonyrendszerben alkalmazza. Az övezet gondolata mindazonáltal nem újkeletű, és a térség valódi 

problémáinak felirmeréséből táplálkozik. 

A térség egyik fő foglalkoztatója, a párkányi papírgyár, amely számos alkalommal cserélt gazdát, 

fokozatosan szűkítette termelési kapacitásait, és 2011-re egy egységet leszámítva leállt. Mindeközben 

a magyarországi oldalon több új ipari park is létesült, amelyek több ezer szlovákiai munkavállalónak 

biztosítottak elhelyezkedési lehetőséget. A magyar oldalon azonban sokkal rosszabbak a logisztikai-

szállítmányozási feltételek, mint a szlovák oldalon, ahol a kedvező vasúti adottságok mellett egy 

iparvágánnyal ellátott teherkikötő is működik. 

A határ két oldalán meglévő, egymást kiegészítő adottságok egyszerre javíthatnák a magyarországi 

oldal vállalatainak értékesítési és a szlovákiai oldal munkahely-teremtési lehetőségeit. 

Mivel a Mária Valéria hídon 3,5 tonnás súlykorlátozás van érvényben, a teherszállítmányok jelentős, 

esetenként több száz kilométeres kerülővel érhetik csak el a túloldalt, ami eddig megakadályozta egy 

térségi logisztikai-vállalkozási együttműködés kialakulását. A Közlekedéstudományi Intézet, valamint 

az Ister-Granum eurorégió munkatársai által készített adatfelvételek szerint a Lábatlan–Dorog–

Esztergom–Párkány térségben folyamatosan jelentkeztek észak-déli irányú szállítási igények, 

amelyeknek a volumene 2000-ben 18 500 t, 2003-ban 19 500 t, 2005-ben pedig már 26 100 t volt 

havonta. 

Erre alapozva készült el uniós támogatással egy határon átnyúló vállalkozási-logisztikai övezet 

megvalósíthatósági tanulmánya 2006-ban, amely a jelen ITB előzményének tekinthető (a tanulmány 

elérhető az EGTC honlapján: http://www.istergranum.hu/log_ov.html). 

 

Az övezet kialakításánál egyrészt azokat a kedvező geopolitikai és gazdaságföldrajzi-logisztikai 

adottságokat szeretnénk kihasználni, amelyek a térség versenyképességét alapvetően befolyásolják (a 

http://www.istergranum.hu/log_ov.html
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VII-es helsinki folyosó: a Duna közelsége; a IV-es vasúti corridor szárnyvonalának párkányi cstalakozási 

pontja; Budapest metropoliszövezet közelsége; egy potenciális észak–déli folyosó); másrészt a határ 

két oldalán meglévő adottságokat szeretnénk kölcsönösen kiaknázni (a párkányi vasúti pályaudvar, az 

ebedi rendező pályaudvar, az iparvágánnyal rendelkező párkányi teherkikötő, valamint – távlatilag - az 

esztergomi repülőtér). Mindezen adottságok segíthetnek abban, hogy a ma még foglalkoztatási 

gondokkal küzdő dél-szlovákiai térségben bővüljön a munkahelyek száma, de egyfajta kapuszerepet is 

biztosíthatnak Budapest északi agglomerációjában a régiónak. 

A fejlesztések elsősorban az esztergomi (EIP), a nyergesújfalui (NYIP), a párkányi (PIP) és az ebedi 

(EULIP) ipari park további fejlődését biztosíthatják, új befektetők megjelenését segíthetik, de az övezet 

magtérségén túlmenően kedvezően érinthetik a dorogi, lábatlani és zselízi fejlesztési elképzelések 

megvalósulását is. 

Az integrált megközelítés lehetővé teszi, hogy a logisztikai fejlesztések mellett közvetlen 

gazdaságfejlesztési, szolgáltatási, képzési, technológiai és kutatás-fejlesztési tevékenységek is 

megvalósuljanak, ráadásul a területi kohéziót erősítő, határon átnyúló jelleggel. Ez utóbbi tényező 

értékeli fel a Mária Valéria híd újjáépítésével párhuzamosan életre hívott Ister-Granum 

együttműködést, amely európai területi társulásként az uniós jognak megfelelően alkalmas az ilyen 

típusú programok koordinációjára. 

A jelen dokumentum az ITB tartalmi előkészítését szolgálja. Mint az operatív programok esetében, itt 

is szükséges egy stratégiai elemzést készíteni, amely alátámasztja a tervezett beavatkozások 

szükségességét, irányát; valamint ki kell dolgozni a megvalósítás operatív dokumentumát, amely a 

finanszírozást, a menedzsmentet, az értékelést, a monitoringeljárásokat tartalmazza. Ez utóbbi 

elkészítésének alapja, hogy mind a helyi szereplők, mind a két ország illetékes döntéshozói fogadják el 

az ITB tartalmát, hiszen ez alapján kezdődhet meg a konkrét operatív tervezési munka. 

Az ex-ante értékelés célja, hogy igazolja: 

 a tervezett beavatkozásokra a régió fejlődése szempontjából szükség van, valamint  

 ezek a beavatkozások egymástól függenek, és ezért szükségessé teszik a határon átnyúló 

koordinációt. 

A szakemberek által uniós « sorvezető » nélkül összeállított értékelés elsőként az övezet 

gazdaságpolitikai és térszervező szerepét vizsgálja. Kijelöli a helyét egyrészt a globális és összeurópai 

gazdasági térben, másrészt beazonosítja azt a szerepkört, amelyet a közép-európai és azon belül a 

magyar-szlovák relációban betölthet. Az elemzés kitér a jelenleg megfigyelhető gazdasági 

folyamatokra, a hálózati gazdaság kialakulása által előidézett változásokra, de olyan helyi adottságokat 
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is számba vesz, mint a térségbeli vállalkozási intenzitás, a munkaerő-piaci mozgások, a képzési 

struktúra, valamint a logisztikai adottságok. 

Az elemzés alap tézise, hogy a határ két oldala egymásra van utalva, mivel az ipari szolgáltatók a 

Budapest agglomerációjához tartozó esztergomi térségben találhatóak meg inkább, a logisztikai 

adottságok viszont a párkányi oldalon a kedvezőbbek. A komplementer tényezők ilyetén 

integrációjával viszont mindkét fél számára előnyös fejlesztési munka kezdődhet meg. 

Az ITB célja éppen ezért a határtérség kiegyensúlyozott, integrált fejlesztése, amelynek elemeit az 

alábbiak szerint sikerült beazonosítani : 

1. növelni kell a régió versenyképességét, és ehhez egyrészt javítani kell a vállalkozások, 

potenciális befektetők számára nyújtott szolgáltatásokat (mind a logisztika, mind a 

vállalkozásfejlesztési oldalon), valamint erősíteni kell a régió humán kapacitásait (egy integrált 

képzési rendszer létrehozásával, valamint a megújuló energiaforrásokra alapozott K+F 

program elindításával); 

2. erősíteni kell a térség gazdasági és társadalmi kohézióját, integrációját, és ennek keretében 

az övezet elemeit egységes arculattal, komplex módon kell megjeleníteni, értékesíteni; 

segíteni kell egy egységes munkaerőpiac kialakulását, és a régióbeli ipari parkok energetikai 

függetlenségét; 

3. javítani kell a határon átnyúló partnerség színvonalát, amely egyben a garanciája is az ITB 

sikeres megvalósításának. 

Az ITB-be vonható kezdeményezések két csoportra bonthatók : egyrészt tervbe vettünk olyan 

infrastrukturális beruházásokat, amelyek erősítik a térség befektetővonzó képességét, ilyenek: 

 az ITB alapjául szolgáló teherkomp megépítése; 

 a párkányi teherkikötő fejlesztése és egy intermodális terminál kialakítása; 

 az ebedi rendezőpályaudvaron egy intermodális terminál kialakítása; 

 az esztergomi repülőtér fejlesztése; 

 a régió ipari parkjainak közműfejlesztése és energetikai támogatása. 

A beavatkozások másik csoportját a gazdaságfejlesztési tevékenységek alkotják : 

 az egész övezetet egységesen megjelenítő üzleti-szolgáltatási információs és 

befektetésösztönzési központ létrehozása; 

 vállalkozói inkubációs központ létrehozása Párkányban; 
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 a fejlesztéseket segítő integrált szakképzési rendszer kialakítása; 

 kutatás-fejlesztési program elindítása a megújuló energiaforrások felhasználása terén. 

A fentiek komplex megvalósítása egy egészen új típusú irányítási modellt kíván meg, ami nagy 

türelmet és kitartást igényel minden résztvevőtől, de sikeres lebonyolítás esetén várhatóan radikálisan 

fogja átalakítani a jelenlegi gazdasági, foglalkoztatási, kormányzási viszonyokat a térségben. Az 

értékelés természetesen kitér mindezek kockázataira is, és igyekszik megoldási javaslatokat 

megfogalmazni annak érdekében, hogy a tervezett ITB a határtérség számára valóban kitörési pontot, 

fejlődési esélyt jelentsen. 
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BEVEZETÉS 

Az integrált területi beruházás (ITB) mint a kohéziós politika eszköze 

 

1.  Az ITB fogalma 

Az ITB az Európai Unió kohéziós politikájának új eszköze, amelyet elsőként a 2014-2020 közötti 

programozási időszakban használhatnak a projektgazdák. Eredetileg a városfejlesztési 

kezdeményezések összehangolására alkották meg, de az új kohéziós politikát szabályozó rendeletek 

elkészítése során kiterjesztették a regionális (tehát a konkrét városi szintet meghaladó) integrált 

beavatkozásokra is. 

Az ún. közös (vagy általános) rendelet 99. cikke szerint: 

„Amennyiben […] meghatározott városfejlesztési stratégia vagy más területi stratégia vagy 

megállapodás alapján integrált megközelítés szükséges egy vagy több operatív program több 

prioritási tengelyéhez tartozó beruházásokhoz, az intézkedést integrált területi beruházásként (a 

továbbiakban: ITB) kell végrehajtani.”1 

Az ITB lényege (az integrált városfejlesztési stratégiákhoz, illetve a leghátrányosabb helyzetű 

kistérségekben megvalósított fejlesztésekhez hasonlóan), hogy ha egy adott térség fejlesztéséhez 

több, egymással összefüggő, de ugyanazon operatív program keretében nem támogatható 

beavatkozásra van szükség, akkor ezeket a beavatkozásokat egy nagyobb projektcsomagba lehet 

szervezni, és az egyes elemeket egymással párhuzamosan, a folyamat közös menedzselése mellett 

lehet megvalósítani. Így elkerülhetőek az olyan anomáliák, hogy az ipari parki beruházások például 

elkészülnek, de az ipari parki bekötő útra nem sikerül pályázni; vagy egy turisztikai látványosság (pl. 

élménypark) elkészül, de a szállásokat célzó fejlesztésre már nem jut pályázati forrás. 

Az ITB tehát olyan program, amely több különböző projektet foglal magába, és ezeket több 

különböző operatív program kiírásaiból vagy egy operatív program több tematikus prioritásához 

kapcsolódóan lehet megvalósítani. 

                                                           
1 Módosított javaslat. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési 

Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 

vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra 

vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. COM(2012) 496 final; 

2011/0276; Brüsszel, 2012.9.11.; 99, cikk 
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1. ábra: Az ITB szerkezete 

 

2.  Az ITB előnye 

Garanciát az ITB ugyan nem nyújt a program elemeinek megvalósítására, de nagyon valószínűvé 

teszi a finanszírozást. Ahogy az idézett 99. cikk 2. bekezdésében olvashatjuk: e: 

„A megfelelő operatív programoknak meg kell határozniuk a tervezett ITB-ket és meg kell 

állapítaniuk az egyes prioritási tengelyekből az egyes ITB-k számára juttatott indikatív 

forráselosztást.”2 

Más szavakkal kifejezve tehát az érintett operatív programoknak valamilyen módon (taxatíve vagy 

indikatív módon) tartalmazniuk kell a tervezett beavatkozásokat, különben nem valósulhat meg az 

adott projekt a csomagon belül, és így az egész ITB elbukna. 

Mindez azt jelenti, hogy az ITB elemei beépülnek az érintett operatív programba, de legalábbis 

indikatív módon megjelennek abban, ami a finanszírozási oldalt majdnem biztossá teszi. Ez 

különösen azért fontos a határ menti programok esetében, mert a jelenlegi tervezetek szerint 

minden határon átnyúló európai területi együttműködési (ETE) program pénzügyi keretének 80%-át 

                                                           
2 Módosított javaslat (közös); uo. 
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4 (esetleg 5) kiválasztott prioritási területre kell majd fordítani. A prioritásokat a tematikus 

koncentráció elvének megfelelően az alábbi 11 közül kell kiválasztani: 

(1) a kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése; 

(2) az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőségének, használatának és 

minőségének javítása; 

(3) a kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EVMA esetében) és a halászati és az 

akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása; 

(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden 

ágazatban; 

(5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és –kezelés ügyének 

támogatása; 

(6) a környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság propagálása; 

(7) a fenntartható szállítás támogatása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati 

infrastruktúrákban; 

(8) a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása; 

(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem; 

(10) beruházások az oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás területén; 

(11) az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.  

A prioritások meghatározása azt is jelenti, hogy a kiválasztott 4 prioritástól eltérő tartalmú 

pályázatokat vagy a fennmaradó 20% terhére, vagy nemzeti szintű kiírásokból lehet megvalósítani.  

Az ITB azonban lehetőséget biztosít arra, hogy a program korlátait a pályázók elkerüljék, és több 

operatív program felhasználásával valósítsák meg az adott térség fejlődése szempontjából 

kardinálisnak tekintett komplex beruházásaikat. Ennek egy részét a határ menti ETE-programban kell 

nevesíteni. 

 

3. Az ITB és az EGTC 

Az ITB további előnye, hogy a megvalósítását nem szükségszerűen az adott operatív program 

végrehajtó hatósága menedzseli végig. 

A 99. cikk 3. bekezdése így rendelkezik: 



 
10 

„A tagállam vagy az irányító hatóságok az ITB irányítására és végrehajtására kijelölhet egy vagy 

több közreműködő szervezetet, beleértve a helyi hatóságokat, regionális fejlesztési szervezeteteket 

vagy civil szervezeteket.”3 

Az Európai Területi Együttműködésről (ETE) szóló uniós rendelettervezet 10. cikke e tekintetben 

explicit módon is utal az EGTC4-re: 

„Együttműködési programok esetében […az] integrált területi beruházást irányító és végrehajtó 

közreműködő szervezet egy európai területi együttműködési csoportosulás vagy más jogi személy 

lehet, amelyet a részt vevő országok törvényei alapján hoztak létre, feltéve, hogy felállításában 

legalább két részt vevő ország közhatóságai közreműködnek.”5 

Határon átnyúló ITB-k menedzselésére a legmegfelelőbb eszköz az EGTC, hiszen a határ mindkét 

oldalán önálló jogi személyiséggel bír, s bár a székhely korlátozza abban, hogy mindkét ország 

nemzeti szintű operatív programjaiban részt vegyen, a részt vevő felek munkájának koordinálását, 

valamint a konkrét határon átnyúló beruházások megvalósítását menedzselheti. 

Annak érdekében, hogy az adott ITB megvalósítására minél nagyobb legyen az esély, az érintett 

operatív programokban kell megjeleníteni az ITB elemeit. Ahhoz azonban, hogy az operatív 

programok tartalmazhassák a vonatkozó beavatkozásokat, a programozás során ezeknek az 

igényeknek egymással összeegyeztetve kell megjelenniük. 

4. Az ITB tervezése 

Az ITB számos érintett partner összehangolt, együttes fellépését tételezi fel, ami már a tervezési 

időszakban is komoly feladatokat ró a felekre. 

Az ITB összeállítását az alábbi lépésekben lehet összefoglalni: 

a) az adott térségben érintett szereplők fejlesztési elképzeléseinek feltárása (beleértve a már 

rendelkezésre álló tervezési dokumentumok számba vételét); 

b) a fejlesztési elképzelések közötti kapcsolódási pontok, szinergiák beazonosítása; 

c) az érintett felek bevonásával egyeztetések lefolytatása, az ITB elemeinek és az 

együttműködésben részt venni szándékozó feleknek a beazonosítása végett; 

d) az ITB tartalmi szerkezetének összeállítása; 

                                                           
3 Uo. 
4 European Grouping of Territorial Cooperation (magyarul Európai Területi Társulás, ETT): önálló jogi személyiséggel rendelkező, határon 
átnyúló szervezet. 
5 Javaslat. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi 

együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről; COM(2011) 611 final/2; 2011/0273 (COD); 

Brüsszel, 2012.3.14. 
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e) az ITB irányítási struktúrájának összeállítása; 

f) költségterv, pénzügyi allokációs terv és ütemterv készítése minden egyes projekthez és az 

ITB egészéhez; 

g) az ITB összesített projektleírásának kidolgozása; 

h) tárgyalások az egyes OP-k gazdáival az ITB adott OP-ben való nevesítéséről; 

i) az ITB beillesztése az OP-kba; 

j) a résztvevő partnerek közötti szerződés megkötése a megvalósításról. 

Az operatív programokat a tagállamok 2013. december 31-ig nyújtják be az Európai Bizottságnak 

jóváhagyásra. Ez kijelöli az ITB-k tervezési folyamatának időbeli kereteit is. 

Az ITB-hez módszertani segédlet jelenleg csak nagyon minimális mértékben áll rendelkezésre. A DG 

Regio által publikált rövid útmutató6 az alábbi javasolt elemeket határozza meg: 

a) ex-ante értékelés: a fejlesztések szükségszerűségének igazolása 

b) területi és tematikus célkitűzések meghatározása (ez jelöli ki az érintett operatív 

programokhoz történő kapcsolódás lehetőségét) 

c) tervezett intézkedések és tevékenységek ismertetése 

d) szinergiavizsgálat a tervezett beavatkozások között 

e) menedzsment (feladatmegosztás) és kapacitásépítési szükségeletek 

f) indikátorok (a teljes ITB szintjén) 

g) monitoringeljárások, értékelés. 

A felsorolásból kitűnik, hogy egy ITB összeállítása sokban hasonlít az operatív programok 

programozására. A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) által 

koordinált tervező munka ezért két dokumentum elkészítésére koncentrált:  

a) az ITB tartalmi bemutatását jelentő ex-ante értékelés (a program tartalmi elemei: a 

fejlesztés indokoltságának bemutatása; a tervezett intézkedések, tevékenységek 

ismertetése; az egyes tevékenységek közötti szinergia vizsgálata; illeszkedésvizsgálat, 

beleértve a tematikus célkitűzések beazonosítását); 

b) az ITB megvalósítását biztosító feltételek (menedzsment; indikátorok; monitoring és 

értékelés; finanszírozási kérdések). 

                                                           
6 Integrated territorial investment. Cohesion Policy 2014-2020. i.h. 
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Jelen dokumentum a tervezett ITB, az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet ex-ante 

értékelését, alátámasztását tartalmazza.  

 

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet tágabb együttműködési térségének bemutatása 

 

Az Ister-Granum együttműködést a Mária Valéria híd újjáépítése hívta életre. 2000 márciusában 

Esztergom és Párkány, októberben pedig a két határ menti kistérségi társulás írt alá együttműködési 

megállapodást.  

A Mária Valéria híd 2001-ben történt átadásával két határ menti zsáktérség nyílt ki a nagyvilág felé. 

Esztergom és Párkány csonka vonzáskörzettel rendelkező, funkcionálisan visszafejlődött városok 

voltak, amelyek az ide vezető utak végállomásaiként jelentős versenyhátrányba kerültek a hasonló 

méretű településekkel szemben. 

Bár a két város között egy kompjárat biztosította a kapcsolatot az 1960-as évektől kezdve, ez 

kapacitásában nem tudta helyettesíteni az állandó infrastruktúrát. 

A híd újjáépítése robbanásszerű változásokat idézett elő az ikervárosok életében: az itteni 

határátkelő néhány év alatt (2005-re) a legforgalmasabbá vált a magyar-szlovák határon, s a jelentős 

átmenő forgalom mellett megnőtt az ide látogató turisták száma is. Több befektető a híd által 

biztosított közlekedési lehetőségeket is figyelembe véve telepedett le a két városban (így pl. a Suzuki 

beszállítói már eleve számoltak a határ túloldalán meglévő munkaerő-felesleggel, és már az uniós 

csatlakozás előtt megindult a munkaerő-migráció; de a nagyobb áruházláncok is egy kiterjedt, 

határon átnyúló agglomeráció lakosságával kalkuláltak megjelenésükkor). 
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2. ábra: Változások a személyforgalomban az esztergomi határátkelőnél 1995–2007 

 

3. ábra: Változások a járműforgalomban az esztergomi határátkelőnél 1995–2007 
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4.ábra: Az Ister-Granum eurorégió területe 

A Mária Valéria hídnak köszönhetően egy közel 100 ezres középvárosi agglomeráció alakult ki az 

egyik legjelentősebb közép-európai metropoliszövezet északi térségében, amely radikálisan 

változtatta meg a korábbi zsáktelepülések fejlesztési potenciálját. 

A szimbolikus jelentőségű hídújjáépítésnek köszönhetően az együttműködés folyamatosan bővült, 

és 2003-ban 100 önkormányzat hozta létre az Ister-Granum eurorégiót7. Az eurorégió 2005-re 

készíttette el középtávú fejlesztési tervét, amely már tartalmazta a határon átnyúló vállalkozási-

logisztikai övezet létrehozását célzó projektjavaslatot (5.3.1. projekt), mint a régió fejlődésének 

egyik potenciális zászlóshajóját. 

Az együttműködés történetének legjelentősebb állomása 2008. május 6. volt, amikor az Európai 

Unióban másodikként megalakult az Ister-Granum EGTC (European Grouping of Territorial 

Cooperation). Az EGTC (vagy hivatalos magyar elnevezése szerint, az európai területi társulás, ETT) 

újdonsága, hogy a tagjai által érintett országok mindegyikében önálló jogi személyként ismerik el, a 

határ mindkét oldalán foglalkoztathat alkalmazottakat, hozhat létre és tarthat fent intézményeket és 

közcélú vállalkozásokat, így a jelenleg 80 tagú szervezet a legalkalmasabb eszköz határon átnyúló 

fejlesztések közös menedzselésére. 

                                                           
7 Az eurorégió nevében  a két meghatározó folyóra, a Dunára és a Garamra utal. 
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Az EGTC menedzsmentje több területen tervezi az együttműködéseket magasabb szintre emelni: 

saját energiaügynökség létrehozásával, az egészségügyi integráció elmélyítésével, közös turisztikai 

desztinációs menedzsmentszervezet megalapításával, helyitermék-hálózat fejlesztésével stb. 

szeretnék a határ két oldalán megtalálható szereplőket bevonni a régiófejlesztés munkájába. A 

legjelentősebb kezdeményezés azonban a vállalkozási-logisztikai övezet, amely tartósan képes 

biztosítani az egész régió versenyképességét. 

 

 

5. ábra: Az Ister-Granum eurorégió és az EGTC tagtelepülései 

A régió sajátossága, hogy míg a rendszerváltást követően a korábban izmos szlovákiai ipar 

fokozatosan leépült, és az igen kedvező logisztikai kapacitások jórészt kihasználatlanul álltak, addig a 

magyar oldalon egy lendületesen fejlődő ipari zóna alakult ki, amely ugyan felszívta a szlovák oldali 

munkaerő-felesleg jelentős részét, de rendkívül alacsony színvonalú kiszolgáló infrastruktúrával volt 
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kénytelen működni. Se az Esztergomba vezető 10-es és 11-es út, se a 2-es és a 4-es vasútvonal nem 

volt alkalmas arra, hogy az itt működő nagyvállalatok (Suzuki Zrt., Richter Gedeon Nyrt., Zoltek Zrt., 

Holcim Zrt. stb.) szállítási szükségleteit megfelelő szinten ellássa. 

Az iparfejlesztésnek, a főváros közelségének és a rendszerváltást megelőző időszak utolsó éveiben 

megindult kisvállalkozói kezdeményezéseknek köszönhetően a magyar oldalon a szlovákiainál jóval 

magasabb szintű vállalkozói intenzitás alakult ki, és e tekintetben a fent jelzett folyamatok 

következtében a mai napig bizonyos féloldalasság jellemzi az EGTC határ menti szlovák, illetve 

magyar térségeit. 

 

6. ábra: Vállalkozássűrűség az Ister-Granum EGTC térségében 

A legtöbb vállalkozás a térség központi településein koncentrálódik; Esztergomban 2876, Párkányban 

1428 vállalkozás működött 2010-ben. Párkányban ez hozzávetőleg 200-zal több, mint amennyi 2007-
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ben működött, az újonnan alapított vállalkozások pedig egytől egyig kisvállalkozások voltak. Ezzel 

szemben Esztergomban az említett 3 év alatt drasztikus mértékben, csaknem ezerrel esett vissza a 

vállalkozások száma. A felszámolt vállalkozások többsége kisvállalkozó volt, azonban a város korábbi 

öt nagyvállalkozójából kettő minimalizálta vagy szüntette meg teljesen helyben folyó tevékenységét. 

A tendenciák háttereként fontos megemlíteni, hogy Magyarország gazdaságát a 2008-ban 

kibontakozó válság jobban megrázta, mint Szlovákiáét, valamint Szlovákiában a vállalatbejegyzés, és 

fenntartás adminisztratív körülményei 2010-ig kedvezőbbek voltak. 

Az imént említett kettős tendencia érvényesült az egész térségben, és ez tetten érhető az ezer 

lakosra jutó vállalkozások számának 2007 és 2010 közti változásaiban is. 2007-ben a régió déli, 

részben a budapesti szuburbanizáció hatása alatt álló területén igen magas vállalkozássűrűség volt 

jellemző. Főleg a Dunakanyarban mutatkozott nagynak a vállalkozások népességhez viszonyított 

aránya, de a térség más részein, települési jogállástól függetlenül is igen magas vállalkozássűrűség 

volt tapasztalható. Alig akadt olyan település, ahol ne jutott volna ezer lakosra legalább száz 

vállalkozás. Ezzel szemben 2010-ben az arányszám szinte minden településen csökkent. Ugyanakkor a 

térség északi, Szlovákiához tartozó részén valamelyest növekedett az ezer lakosra jutó vállalkozások 

száma. Igaz, itt alacsonyabb szint volt jellemző 2007-ben, erőteljes városi koncentrációval. 2010-re 

azonban javult a helyzet, és területileg kiegyenlítettebb vállalkozási megoszlás vált meghatározóvá. 

Különösen a Párkány környéki falvak vállalkozássűrűségében jelentkezett markáns javulás. 

Ugyanakkor továbbra is aggasztó némely mikrotérség vállalkozási mutatója. Így az Ipoly szűkebben 

vett torkolatvidékének szlovák oldala (Helemba és Leléd községek), valamint az Ipoly és Garam közti 

dombvidék északi, a centrumtérségektől igen távol eső periférikus elhelyezkedésű településein 

szintén igen alacsony vállalkozássűrűség tapasztalható. Említésre méltó, hogy az Ipoly mentének déli, 

magyarországi falvaiban is nőtt a vállalkozások aránya, a vállalkozássűrűség dinamikája inkább 

hasonlított a szlovákiai településekére.  

A 2007-es adatok alapján a térség szlovákiai részén a vállalkozások erős koncentráltsága rajzolódott 

ki; a népesebb települések vállalkozássűrűsége kiugróan magas volt a környező községekhez képest. 

Ugyanakkor a magyarországi települések differenciálódása nem volt annyira markáns, és a 

településhierarchia sem minden esetben bontakozott ki. 2010-ben az északi oldal megosztottsága 

továbbra is jellemző maradt, azonban kisebb különbségekkel; növekedett a közepes 

vállalkozássűrűséggel rendelkező községek száma. 

A nagyvállalkozások száma érthető módon jóval alacsonyabb, megoszlásuk pedig sokkal 

koncentráltabb, mint a vállalkozásoké általában. is. A térség északi felén nagyon kevés 

nagyvállalkozás működik, csupán Párkányban folytat tevékenységet egy nagyvállalat. A térség 

közelében fekvő szlovákiai városok közül Ipolyságon, Kétfegyverneken, Komáromban, Ógyallán és 
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Érsekújváron tevékenykedik nagyvállalat, amelyek az Ister-Granum térség magterületétől közúton 

40-50 kilométerre találhatók. 

 

 

7. ábra: Nagyvállalkozások elhelyezkedése az EGTC területén 

Látható, hogy az övezet gazdaságilag dinamikusabb magja a térség magyarországi oldalán 

azonosítható be. E komplementaritásnak a kezelése a szorosabb gazdasági összeköttetésen keresztül 

megvalósítható, ezáltal pedig erősíthető a régió területi és társadalmi összetartozása is. 

A vállalkozássűrűség, a nagyvállalkozások elhelyezkedése ismeretében nem meglepő, hogy a 

szlovákiai oldalon a foglalkoztatási adatok is látványosan rosszabbak a magyarországiakénál. 
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8. ábra: Munkanélküliség az Ister-Granum EGTC térségében 

Bár a 2008-ban kirobbant világgazdasági válság következtében a magyarországi adatok érzékelhetően 

romlottak, a fenti, szemléletes térképek jól jelzik, hogy a nagyobb foglalkoztatási problémákkal ma is 

a szlovák oldal szembesül. Mivel jelentős számú régióbeli szlovák munkavállaló dolgozik ma is 

Magyarországon (számuk 2006-2007-ben megközelítette a 20 000-et), az ottani munkanélküliségi 

adatokat joggal nevezhetjük aggasztónak. 

A térség fejlődésének ugyanakkor fontos tényezője, hogy Közép-Európa egyik legjelentősebb üzleti-

kereskedelmi központjának szomszédságában fekszik, a magyar főváros agglomerációjának északi 

határterületét adva. Megfelelő stratégiával ezt a közelséget kihasználva az Ister-Granum térség 

jelentős befektetési célponttá válhat. 

A tervezett vállalkozási-logisztikai övezet azokat a komplementer adottságokat kívánja kihasználni 

mindkét határtérség előnyére, amelyek kölcsönösen erősíthetik az egész régió versenyképességét: a 

szlovák oldali logisztikai kapacitások és a magyar oldali vállalkozási aktivitás együttesen egy a mainál 

jóval kedvezőbb szállítmányozási háttér kialakulását eredményezi, amely növelni fogja a régióban (a 

magyar és a szlovák oldalon) megtelepülő vállalkozások számát, és ez további vállalkozások, 

különösen KKV-k megjelenését indukálja majd. Nem nehéz átlátni, hogy a meglévő feltételeket a 
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feleknek közösen kell kihasználniuk, így az ITB által nyújtott integrált megközelítés és az EGTC-n 

keresztül biztosított irányítási keretek megfelelő alapot nyújtanak a régió komplex fejlesztéséhez. 
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I. A FEJLESZTÉS IGAZOLÁSA GAZDASÁGSTRATÉGIAI SZEMPONTBÓL 

I.1. AZ ÖVEZET GEOPOLITIKAI SZEREPE 

Az IG ITB-t körülvevő övezet geopolitikai jelentőségét a kelet-európai országok, illetve Magyarország 

és Szlovákia viszonyrendszerében célszerű vizsgálni. 

Kelet-Európa kelet-nyugati politikai együttműködésben betöltött korábbi jelentősége, közvetítő, 

illetve „puffer” szerepe az elmúlt mintegy két évtizedben jelentősen megváltozott. A változás két fő 

oka az volt, hogy egyrészt eltűnt a korábbi két szuperhatalom egyike, a Szovjetunió, nem maradt a 

nyugati politika számára fellazítandó „terep”, a volt Szovjetunióval szövetséges országokat róla 

leválasztani akaró törekvés; másrészt időközben a legtöbb térségbeli ország, így Magyarország és 

Szlovákia is előbb NATO-taggá, majd európai uniós taggá vált, lényegében betagozódott a nyugati 

országok intézményes, politikai, gazdasági, társadalmi viszonyrendszerébe.  

A térség korábbi kelet-nyugati (geo)politikai, globális politikai-gazdasági közvetítő szerepe ugyan 

kétségtelenül eltűnt vagy elhalványult, megmaradt viszont, lényegében a mai napig, bizonyos 

ugródeszka-hatása és –jelentősége a volt Szovjetunió többé-kevésbé önállósult tagköztársaságaival, 

illetve újabban a Közel-Kelettel, Kelettel való kapcsolatok formálásában.  

 

A marginális geopolitikai szerep legalább részleges kompenzálására irányuló erőfeszítés a kelet-

európai országok belső kohéziójának erősítését és ezzel bizonyos geopolitikai súlypontképzést célzó 

visegrádi együttműködés, amelynek Lengyelország és Csehország mellett Magyarország és Szlovákia 

is részese és alapító tagja. Az elmúlt években a visegrádi országok uniós szinten is sikeresen voltak 

képesek, bizonyos regionális politikai súlyt képezve, együttműködni egymással és esetenként más 

hasonló uniós ország-csoportokkal, egyes nagyobb országokkal vagy lobbykkal az Unió egészének 

jövőjét befolyásoló kérdésekben. 

A regionális kohézió mellett az intenzívebb kétoldalú (ebben az esetben magyar-szlovák, illetve, ezen 

belül, az Ister-Granum ETT-típusú, határon átívelő „kisregionális”) együttműködés képes hosszabb 

távon is kompenzálni a globális értelemben marginális geopolitikai pozícióból adódó hátrányokat.  A 

kisországi lét egyebek mellett mindkét ország számára állandó külső illeszkedési kényszerrel jár, s a 

külső hatásokhoz, folyamatokhoz, geopolitikai változásokhoz való minél hatékonyabb és gyorsabb 

illeszkedést egyrészt segíti, másrészt ösztönzi is a tervezett határon átívelő, mindkét oldal számára 
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előnyös, egymás erősségeit felerősítő, a komplementaritás miatt egymás gyengéit valamennyire 

kiegyenlítő ITB-együttműködés. 

I.2. AZ ÖVEZET MAKROGAZDASÁGI SZEREPE 

Az Ister-Granum ITB makrogazdasági szerepét, jelentőségét Magyarország és Szlovákia gazdasági 

súlya, illetve a tervezett Ister-Granum vállalkozási és logisztikai övezet regionális gazdasági közvetítő 

szerepe, valamint potenciális iparfejlesztési funkciója alapján célszerű áttekinteni. 

 

II.3.1. Makrogazdasági potenciál 

A két ország világgazdasági súlya külön-külön és együttesen is alatta marad 1 százaléknak. 

Magyarországnak a világ kombinált bruttó hazai terméke (GDP) előállításában elfoglalt aránya nem 

éri el a 0,5 százalékot, Szlovákiáé a 0,3 százalékot. A világkereskedelemben (a legmegfoghatóbb adat 

alapján a világ exportjában) elfoglalt arányuk, lévén, hogy mindkét ország külgazdasági szempontból 

az átlagosnál nyitottabb nemzetgazdaságnak számít, GDP-arányuknak közel kétszerese, 

Magyarországé mintegy 0,8-0,9 százalék, Szlovákiáé nagyjából 0,4-0,5 százalék. 

Az elmúlt évtizedben mindkét ország jelentős erőfeszítéseket tett arra, hogy kedvező helyzetet 

teremtve a külföldi befektetések számára, a külföldi tőkét saját gazdaságába különböző adózási, 

támogatási, regionális és egyéb eszközökkel bevonzza és ott tartós maradásra, a megtermelt profit 

újra-befektetésére ösztönözze.  

Az 1990-es évektől Magyarország járt az élen a kelet- és közép-európai országok között ebben a 

folyamatban, s 2012-re az itt befektetett külföldi tőke állománya (FDI) megközelítette a 80 milliárd 

eurót. Szlovák kormányzati adatok szerint az országban befektetett teljes külföldi működő tőke 2011-

re elérte a 39 milliárd eurót. A világ összes működőtőke-befektetésein belül Magyarország aránya 

mintegy 1,6-1,8 százalék, Szlovákiáé mintegy 0,7-0,8 százalék. Figyelemre méltó, hogy a nemzetközi 

tőkebefektetési piacon mindkét gazdaság, előbb említett tőkevonzó erőfeszítéseinek köszönhetően, 

nagyobb súllyal részesedik, mint akár a GDP-arány, akár a világexportban elfoglalt arány 

tekintetében. 

2012-ben, a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint, a Magyarországon befektetett külföldi működő 

tőke értéke (az újra befektetett profittal együtt) több mint 10,4 milliárd euró volt. Magyar vállalatok 

több mint 4 milliárd euró értékben fektettek be ugyanebben az évben külföldön. A külföldi magyar 

tőkeállomány az elmúlt másfél évtizedben dinamikusan növekedett, s 2011-ben elérte a 18 milliárd 
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eurót. A ciprusi, luxemburgi, karibi befektetéseket leszámítva a legtöbb magyar működő tőke a 

szomszédos Szlovákiába és Romániába irányul. Szlovák hivatalos kormányzati adatok szerint a 

magyar cégek által Szlovákiában létesített beruházások értéke meghaladta a 2,1 milliárd eurót, ami a 

teljes Szlovákiában befektetett külföldi tőkeállomány mintegy 5,3 százaléka. Hazánk a 6. helyen áll a 

szlovákiai külföldi befektetési országrangsorban. Magyarországon a szlovákiai tőkebefektetési 

jelenlét egyelőre csekély. 

Szlovákiának az elmúlt évtizedben megfigyelhető látványos fejlődését mutatja, hogy egy főre jutó 

GDP-je (2010-ben mintegy 17 ezer USD) a 2000-2010 közötti évtizedben elérte, majd túlszárnyalta 

először a lengyel, majd a magyar szintet, s közel került a volt szocialista országok között talán a 

“legnyugatosabb” fejlődési alkatot képviselő Csehország szintjéhez (évi mintegy 19 ezer USD/fő). A 

mechanikus mennyiségi összehasonlítás ugyan kétségtelenül hordoz bizonytalansági tényezőket, de 

számos fejlődési paraméter alapján a Szlovákián belül kiemelkedően legfejlettebbnek számító 

pozsonyi régió gazdasági fejlettségi szintje nem marad el lényegesen a szomszédos bécsi régióétól. A 

2000-es évek erőteljes növekedési politikája érthető módon az államadósság ugrásszerű (bár 

kétségtelenül alacsony szintről induló) növekedésével járt, s az újonnan fejlesztett iparágak 

(elsősorban az autógyártás, illetve az elektronikai, telekommunikációs ágazat) betelepülése ellenére 

a munkanélküliség is megragadt (korosztályonként és régiónként persze igen nagy kilengésekkel) a 

viszonylag magas, 14-15 százalék körüli sávban. Szlovákia fő problémája a jelenlegi időszakban tehát 

– az európai válság ellenére is – kevésbé tekinthető dinamikai, inkább a kiáltó regionális 

egyenlőtlenségekből (fejlett nyugati, fejletlen kelet-szlovákiai, északkelet-szlovákiai régió) fakadó 

problémának. Az Ister-Granum által megfogalmazott, integrált területi beruházás többek között 

éppen ezt az egyébként mind Szlovákiára, mind Magyarországra jellemző) problémát kívánja hosszú 

távon orvosolni. 

Az Ister-Granum által tervezett ITB által érintett Nyitra megyében az elmúlt időkben viszonylag kevés 

külföldi tőke telepedett meg, a nyitrai kerület alig érzékelhető súllyal 6. helyen áll az ország nyolc 

megyéjének sorában, csak a besztercebányai és az eperjesi kerületet előzi meg.  

Komárom-Esztergom megyében 2010-es, rendelkezésre álló KSH-adatok szerint a külföldi 

érdekeltségű vállalatok aránya a teljes magyarországi külföldi vállalati körnek mindössze 2,1 

százaléka, az itt befektetett külföldi tőke aránya pedig 4,4 százaléka volt.  Az Ister-Granum EGTC 

határon átnyúló, s a létrehozandó övezetnek mind a vállalkozási, mind a logisztikai, mind pedig a 

munkaerő-piaci, képzési „ágában” célul kitűzött tőkevonzási törekvése tehát bizonyos értelemben 

egy befektetési vákuumba igyekszik behatolni, s ez a bemutatott adatok, tendenciák alapján 

mindenképpen indokoltnak tekinthető. 
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I.2.2. REGIONÁLIS KÖZVETÍTŐ FUNKCIÓ 

 

A hagyományos kelet-nyugati gazdasági együttműködés jelentősége (és így az e tengelyen vagy 

környékén található országok, régiók, szolgáltatók, termelő cégek közvetítő funkciója) az elmúlt 

másfél-két évtizedben megcsappant, de létezik, és egyes gazdasági elemzők véleménye szerint 

megújulás előtt áll. A pozitív várakozás egyik oka, hogy a változatlanul hatalmas fizikai kitermeléssel, 

nyersanyag-potenciállal, de hiányos technológiai és finanszírozási bázissal rendelkező Oroszország, 

egyes volt szovjet köztársaságok, valamint a rendkívül dinamikusan fejlődő kínai gazdaság (és más 

távol-keleti gazdaságok) egyik érdeklődési területe továbbra is Nyugat-Európa, általában Európa. E 

két hatalmas gazdaság az utóbbi években nem jelentéktelen erőket mozgat meg annak érdekében, 

hogy az európai pénzügyi, tőke- és kereskedelmi piacokon pozíciót szerezzen, vagy tovább erősítsen. 

Az észak-déli irányú gazdasági együttműködés lehetőségei némileg javulóban vannak. A válság 

ellenére is stabil és viszonylag dinamikus észak-nyugati uniós tagállamokat és a velük sok tekintetben 

hagyományosan és szorosan egybefonódó baltiakat, lengyeleket - természetes gazdasági folyosója, 

„félúton” raktározó, átrakó, helyben különböző üzleti szolgáltatásokat, infrastruktúrát, munkaerőt 

kínáló lehetőségei miatt - az IG ITB ideális módon kötheti össze a dél-európai, balkáni országokkal, 

sőt, a Földközi-tenger keleti medencéjében és vonzáskörzetében található arab országokkal is. Ez 

olyan makrogazdasági szerepvállalás lehetőségével kecsegteti ezt a régiót, amelynek potenciálját 

középtávon érdemes fejleszteni és kihasználni. 

A két dimenzió (észak-déli és kelet-nyugati közvetítő funkció) összekapcsolásának, koncentrált 

kihasználásának az európai, ezen belül a kelet- és közép-európai gazdasági színtéren több, egymást 

egyáltalán nem kizáró, hanem inkább erősítő opciója van. Ennek megfelelően az IG által tervezett 

övezethez hasonló alakulhat ki lengyel területen, romániai, közép-balkáni területen, stb. Ezek közül 

az kerülhet majd középtávon előtérbe, a másikhoz képest előnybe, amelyik a leggyorsabban és a 

leghatékonyabban használja ki a számára adódó vállalkozói, logisztikai, termelési, infrastrukturális, 

intézményes, képzési, munkaerő-piaci opció lehetőségeit. 

 

I.1..1. IPARFEJLESZTÉSI FUNKCIÓ 

 

Ismert makrogazdasági trendnek tekinthető a közepesen fejlett termelő és szolgáltató ágazatok 

legfejlettebb országokból kevésbé fejlett régiókba történő kitelepülése, állandó mozgása. Az ezzel 
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kapcsolatos multinacionális vállalati döntéseket a nagy cégek soha nem politikai, hanem szigorúan 

üzleti, stratégiai alapon hozzák meg. A Nyugat-Európából keleti irányba kitelepülő egyes közép-felső 

fejlettségi szintű iparágak (főleg az autóipar, az autógyártáshoz kötődő beszállítói ipar, elektronika, 

távközlés) gazdasági, gazdaságföldrajzi és logisztikai vonatkozásban is egyik első, kézenfekvő, 

lehetséges stratégiai célpontja, állomása lehet az egymással szorosan és hatékonyan együttműködő 

közép-szlovákiai és az északközép-magyarországi régió. Az Ister-Granum ITB vállalkozói és logisztikai 

övezete létrehozásával, az övezet tartalmi funkcióit kreatív eszközökkel, innovatív üzleti, képzési 

stratégiával és természetesen a két kormány és az érintett regionális kormányzatok hathatós 

támogatásával megtöltő projektje néhány éven belül teljes mértékben dinamizálhatja ezt a térséget, 

és új profilt adhat a régió eddig periferikus fejlődésének. 

 

I.2.4. A MAKROSZINTŰ FELZÁRKÓZÁST SEGÍTŐ FUNKCIÓ 

 

Talán az egyik legfontosabb, de mindenképpen bizonyos idő múlva legszembetűnőbb 

makrogazdasági hatás az évtizedes periferizált gazdasági, társadalmi helyzet és állapot megszűnése 

lehet. A térség dinamikus pályára állításával Szlovákia gazdasága középtávon felszabadulhat egy 

állandó forrásigényt hordozó, de hosszú idő óta az egész ország GDP-jének előállításához pozitívan 

hozzájárulni nem tudó régió gondjainak nyomása alól. Magyar oldalon a helyben tartott munkaerő, új 

munkalehetőségek következtében megszűnhet a munkaerő krónikus elvándorlása, a gyakran 50-60 

kilométeres ingázás, s új, korszerű, a 21. századi igényeknek megfelelő, környezeti és 

fenntarthatósági szempontból sem kifogásolható tevékenységek, vállalkozások, üzleti, közlekedési 

infrastruktúra alakulhat ki a régióban. 

Nem szabad természetesen megfeledkezni arról, hogy a mindkét (szlovákiai és magyar) oldalon az 

elmúlt évtizedekben némileg háttérbe, perifériára szorult, az egyetlen nagy ipari munkaadó (Suzuki) 

kivételével helyben munkalehetőséget korlátozottan kínáló, ráadásul főleg a szlovákiai oldalon 

nagyobb mértékben mezőgazdaságból, élelmiszertermelésből élő népesség számára kihívást is jelent 

a létrehozni kívánt logisztikai és vállalkozói övezet. Viszonylag gyors ütemben megváltozhat a régiós 

és helyi munkaerőpiac struktúrája, sok munkavállalónak új készségeket, munkafolyamatokat, 

munkavégzési technikákat, eljárásokat kell elsajátítania, s bizonyos életminőségbeli, környezeti 

változásokkal is járhat a vállalkozói és logisztikai övezet fejlesztése. E hatások kezelésében, 

tompításában és semlegesítésében az érintett (nagy- és kis)vállalkozói körnek, mindkét oldalon az 

országos, regionális és helyi kormányzatnak, fejlesztő ügynökségeknek, kamaráknak, civil 
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szervezeteknek az elmúlt évtizedekben megszokottnál lényegesen nagyobb összefogására és 

együttműködésére lesz szükség. 

I.3 AZ ÖVEZET SZEREPE AZ ÚJ HÁLÓZATI GAZDASÁGBAN 

 

I.3.1. HÁLÓZATI GAZDASÁG ÉS KLASZTERESEDÉS 

 

Az utóbbi évtizedekben a gazdaság fejlődése világszerte egyre erőteljesebb hálózatosodást mutatott; 

a reálgazdaság alapelemeit a vállalatok helyett egyre inkább az ellátási láncok, illetve hálózatok 

jelentik, s a vállalatok piaci versenyét felváltja a dinamikusan változó hálózatok versenye. 

A gazdaság hálózatainak esetében a csomópontokat az egyes üzleti egységek, a szálakat pedig a 

köztük lévő üzleti kapcsolatok jelentik. A hálózaton belüli üzleti kapcsolatok nagyon szorosan 

összefüggenek egymással, erősen hatnak egymásra: a hálózaton belül bármely két vállalat közti 

együttműködés eredményessége, illetve annak változása meghatározó a hálózat többi vállalatával 

fenntartott kapcsolatok számára, legyen szó a beszállítói kapacitások szűküléséről vagy 

növekedéséről, a beszállított termékek és szolgáltatások árának emelkedéséről vagy csökkenéséről, 

illetve magában a hálózatban új szereplők belépéséről, vagy régiek kilépéséről (Gelei, 2009). 

A hálózati összefonódások kialakulását erősítette, hogy a vállalatok számára versenyképességük 

megőrzése, illetve növelése érdekében meghatározó kérdéssé vált a globális piacok elérése, ennek 

zálogát pedig a hálózatba szerveződésben látták. A globális működés meglehetősen tőkeigényessé  

vált, a  megnövekedett  tőkeigényt pedig egyetlen vállalat már nem tudja mozgósítani, helyette 

meghatározott tevékenységeket, specializáltabb munkafolyamatokat kiszerveznek más vállalatokhoz. 

A kiszervezések láncolata adja a hálózati működésforma alapját, melyekhez csatlakoznak a kiszolgáló 

tevékenységeket végző partner vállalatok (kutatás-fejlesztés, logisztika, marketing, pénzügy), majd a 

megrendelő vállalatok. A transznacionális vállalatok, vállalatcsoportok korábban jellemző, erősen 

hierarchizált belső szerveződési struktúráját, melyben a leányvállalatok egyszerűen végrehajtják a 

központ által rájuk osztott feladatot, a hálózatokban felváltják a heterarchikus viszonyok, jóval 

nagyobb önállóságot adva a résztvevők számára (Gelei, 2009).  

A hálózati gazdaság nem csak szervezeti, hanem földrajzi szempontból is meglehetősen eltérő 

konfigurációt mutat a gazdaság korábban jellemző szerveződéséhez képest. A termelés 

hagyományosan meghatározó, materiális elemei (föld, tőke, munka, folyamatok) háttérbe szorulnak 

az ún. soft elemekkel (szervezeti kultúra, szervezeti tudás, információ) szemben.  
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Az ún. idő- és térzsugorító technológiák – az információs technológiák és a logisztikai folyamatok – 

terén zajló gyors fejlődés lehetőséget teremt a kialakuló komplex térkapcsolatok hatékony 

kezelésére (Gelei, 2009). Így a gazdaság egységeinek életében a konkrét térbeli elhelyezkedés 

jelentősége csökkent, ezzel szemben az információs és logisztikai hálózatokhoz való csatlakozás, és a 

piaci igényekhez való rugalmas alkalmazkodás – mely elképzelhetetlen a megfelelően képzett 

humánerőforrás jelentette potenciál és az innovatív szervezeti háttér nélkül – vált meghatározóvá. 

Egy többszintű, strukturáltan felépülő ipari beszállítási rendszer hatékony, nagy volumenű, rugalmas 

késztermékgyártást tesz lehetővé, miközben a beszállítókat hierarchikus hálózattá, beszállítói 

piramissá szervezi. A késztermékgyártók számára előnyt jelent a résztevékenységek áthelyezése az 

arra specializálódott alvállalkozókhoz, így az elemi alkatrészek helyett már összeszerelt, megmunkált 

részegységeket használhat fel a késztermék gyártója. A beszállítói rendszer legfejlettebb formája az 

autóiparban alakult ki, azonban annak folyományaként más gépipari termékek előállítása során is 

megjelentek a beszállítói piramisok. 

 

9. ábra: A beszállítói láncolat struktúrája. 

A 90-es évek elejétől kezdve a kelet-közép-európai térség a multinacionális gép- és járműgyártók 

szisztematikus megtelepedésének célterületévé vált, s ezzel ez a terület is beépült a globális 

beszállítói hálózatba. A térség versenyelőnye elsősorban az olcsó, rugalmasan foglalkoztatható, 

motivált munkaerőből és a fő piacok gyors elérhetőségéből adódik. 

A szállítási folyamatok testreszabása, a vevői igényekhez való rugalmas alkalmazkodás elsősorban 

kisebb tételnagyságokban, és gyakoribb műveletekben történő szállítást jelent. Ebbe az irányba 

mutat a JIT (Just in time) rendszer, vagyis az „éppen időben” történő, pillanatnyilag szükséges 

mennyiségű (megrendelt) termék előállítása és szállítása is, a lehető legrövidebb idejű gyártás, 

raktározás és szállítás ugyanis jelentősen növeli a hatékonyságot és a jövedelmezőséget, ugyanakkor 

fokozott szállítási igényekkel jár.  

A kisebb tételnagyságokban jelentkező, gyakori szállítás számára a közúti fuvarozás a leginkább 

adekvát szállítási forma, a legjelentősebb forgalomterhelés így a közutakat érinti, számos kedvezőtlen 
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externális hatást, növekvő terhelést helyezve a természeti környezet és a meglévő közlekedési 

infrastruktúra számára, így e szállítási mód volumene nem növelhető korlátlanul. A szállítási módok 

közötti kényszerű váltás azonban kisebb-nagyobb időveszteséget jelent, ezért a szállítmányozásban 

egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert az intermodális logisztikai központok és terminálok, 

amelyek széles körű kapcsolatrendszerrel rendelkeznek mind a termelői oldalon, mind pedig a közúti, 

vasúti és vízi fuvarozás szereplői körében. Így nagyobb térségekben is össze tudják hangolni időben 

és térben egyaránt a szállítási igényeket és kapacitásokat, s ezáltal minimalizálni tudják az 

időveszteséget. 

A Magyarorszagon megtelepedett gép- és járműgyártó multinacionális vállalatok (AUDI, MERCEDES, 

SUZUKI, OPEL; Original Equipment Manufacturer - OEM), valamint az őket kiszolgáló első szintű 

beszállítók mintegy háromszintű beszállítói hierarchiát épitettek ki. Egyes multinacionális vállalatok 

rendkívül alapos, működőképes, érdemi beszállítói stratégiát és gyakorlatot vezettek be, részletes 

követelményrendszer alapján. Számos OEM továbblépést tervez ezen a téren, beszállítói park 

létrehozását tervezik, ahol komponensgyártóik felépíthetik üzemegységüket (a MERCEDES 

megtelepedése Magyarországon eleve ezt a logikát követte). Ma még a Tier 1-es beszállító vállalatok 

döntő része külföldi cégek magyarországi leányvállalata, magyar vállalatot az első szinten ritkán 

találhatunk közöttük. A második és alacsonyabb szintű beszállítói szint azonban reálisan (ha nem is 

könnyen) elérhető. 

Ebben a térségben OEM szintű gyártó Magyarországon található (SUZUKI), a Szlovákiában 

megtelepedett gyártók döntően az ország nyugati felében, a Zsolna-Nagyszombat-Pozsony autópálya 

mentén helyezkednek el (PSA Peugeot Citroën, Volkswagen, KIA)8. 

Nem véletlen, hogy éppen az autóipari beszállítói körben indult meg az együttműködésnek egy új 

formája, a klaszterekbe tömörülés, a klaszterizáció.  A klaszterek keretei között a tagok könnyebben 

jutnak hozzá megbízható beszállítói körhöz, szakképzett munkaerőhöz, intézményi szolgáltatásokhoz, 

közjavakhoz, speciális információkhoz. A jól működő klaszterekben felismerték, hogy az átgondolt, 

tudatos működtetés és feladatmeghatározás erősíti a klaszterben érvényesülő szinergikus hatást: a 

kapacitások összeadódnak (megnő az elnyerhető feladatok mérete), a tevékenységek, kompetenciák 

kiegészíthetik egymást, a korábbi tapasztalatok megosztása, a rugalmas alkalmazkodás az egyes 

tagok és az egész szerveződés számára tanulási folyamatot, fejlődést eredményez (tanult 

kompetenciák). Ebből következően a közös tevékenység egyre színvonalasabb és szakszerűbb 

gyakorlati eredményeket hoz úgy, hogy a klaszter tagjai beépítik a megszerzett tapasztalatokat, 

                                                           
8
 http://kitekinto.hu/karpat-medence/2013/04/03/szlovakia_immar_stabil_autogyarto_vilaghatalom 

http://kitekinto.hu/karpat-medence/2013/04/03/szlovakia_immar_stabil_autogyarto_vilaghatalom
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kompetenciákat a saját alaptevékenységükbe, működésükbe, ezzel erősítve vállalkozásuk 

eredményeit, hatékonyabb működését. 

A nagy multinacionális autógyártók, és az őket követő kisebb, illetve közepes méretű külföldi 

autóalkatrész-gyártó vállalkozások mellett a gépjárműipar hazai képviselőinek többsége, számos 

innovatív kis- és középvállalkozás egyaránt a Dunántúl északi részén, illetve Budapesten és környékén 

koncentrálódott. Elsősorban Győr, Székesfehérvár, Tatabánya, Sopron, Zalaegerszeg, Esztergom, 

Veszprém és Szombathely emelhető ki, mint az új cégek által preferált telephelyek. A gépjárműipari 

vállalkozások együttműködése révén 2000 decemberében – második klaszterkezdeményezésként – 

Magyarországon győri központtal megalakult a Pannon Autóipari Klaszter 

(http://www.autocluster.hu/ ). 

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) alapítói a három nagy, Magyarországon működő autóipari 

vállalat, a Suzukin kívül az Audi Hungaria Motor Kft. és az Opel Szentgotthárd Kft., illetve hozzájuk 

csatlakozva szakmai oldalról a LuK Savaria Kft. (kuplungszerkezet-és tárcsagyártás) és a Rába 

Járműipari Holding Nyrt. (futóműgyártás), szolgáltatói oldalról pedig a Citibank Zrt., az Ipargazdasági 

Kutató és Tanácsadó Kft. és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács voltak. 

 

10. ábra: A Pannon Autóipari Klaszter tagjainak térképe, 2008 júniusi állapot szerint 

forrás: http://www.autocluster.hu/ 

http://www.autocluster.hu/
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A megalapításkor a stratégiai célok között szerepelt a nemzetközi versenyképesség erősítése, az 

autóipari vállalkozások hosszú távú hálózati együttműködésének és új autóipari beszállítói 

kapcsolatok kialakulásának elősegítése, új autóipari vállalkozások alakulásának, letelepedésének 

támogatása, az autóiparban már meglévő infrastruktúrák, technológiák, kapacitások közös 

hasznosítása, a megfelelő képzettségű szakemberbázis kialakulásának elősegítése, az autóipari 

vállalkozások közötti informális kommunikáció, a hatékony információáramlás biztosítása, a 

hálózaton kívüli kapcsolatok erősítése, valamint a hozzáadott érték növelése a vállalati 

tevékenységekben. A legutóbbi felmérés idején (2008 június) a klaszter 99 tagot számlált, ezek 

központjuk, illetve központi telephelyük alapján elsősorban a Nyugat- és a Közép-dunántúli régiókban 

(jelentős számban Győrben és Székesfehérváron), illetve Budapesten és térségében helyezkedtek el. 

Előbbi térségekben a gyártóvállalatok, a fővárosban és környékén pedig a szolgáltató partnerek 

aránya a meghatározó. 

 

I.3.2. A SUZUKI BESZÁLLÍTÓI MODELLJE 

 

Szemléletes példája a komplex beszállítói rendszereknek az Ister-Granum EGTC területén a Magyar 

Suzuki Zrt. esztergomi üzeme, amely a hagyományos ipartelepítő tényezők szempontjából kevéssé 

kedvező feltételek közt jött létre, ugyanakkor a magasan képzett munkaerő, a jól szervezett 

logisztikai kapcsolatok és az erős szervezeti háttér nemcsak működő-, hanem fejlődőképessé is tették 

a gyárat, amelyben az elmúlt két évtized során több mint kétmillió autó gyártottak le, a 

termelőkapacitás folyamatosan bővül, s a beszállítói kör immár 84 magyar vállalatot számlál, amely 

jól jelzi a gyár hálózati jelentőségét. 

A Suzuki a beszállítókat, alvállalkozókat alapvetően a minőség, valamint a költséghatékonyság szigorú 

szempontjai alapján választja ki.  
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11. ábra: A Suzuki beszállítói modell 

A Magyar Suzuki Zrt. partnerei között megtalálhatók külföldi érdekeltségű, magyar munkaerőt 

foglalkoztató cégek és magyar tulajdonú, magyar munkaerőt alkalmazó vállalkozások is. Emellett az 

alkatrészek, részegységek csaknem fele tisztán külföldi vállalkozásoktól származik. 

A magyar beszállítók naponta 50-60 kamionnyi alkatrészt, részegységet szállítanak az esztergomi 

autógyárba, és hasonló nagyságrendű az Európai Unióból, elsősorban Szlovákiából érkező kamionok 

száma is, az összes külföldi szállítmány mintegy kétharmada Rajkánál, valamivel kevesebb mint 

egyharmada pedig Vámosszabadinál lépi át az országhatárt. A domináns közúti szállítás mellett 

figyelembe kell venni a hajóval érkező konténereket is az anyagáramlás értékelésénél.  

Esztergomban a gyártás öt nagyobb üzemegységben zajlik (prés-, hegesztő, festő, lökhárító- és 

szerelő üzem). A beszállítók rádiusza rendkívül változó. A Suzuki 2012. évi legjobb beszállítói 

nagyjából a 40–200 km-es rádiuszba estek: 

 

 

12. ábra: A Suzuki 2012. évi legjobb beszállítói 

A SUZUKI beszállítói modell

- A Suzuki esztergomi üzemébe 84 
magyar cég szállít alkatrészeket. 
- A jelenleg gyártott modellekben 
összesen 6800–7000 alkatrészt 
használnak fel. 
-Ennek 58–60 %-a, összesen 3600 
alkatrész származik magyar 
beszállítóktól.

A beszállítók teljesítményét a Magyar Suzuki a kulcsterületeket mérő 
komplex mutatók rendszerével értékeli:
-Fő paraméterek: a minőség, a rugalmasság, az ár és az innováció. 
-A beszállító munkájának színvonalához a versenyképesség, a 
projektirányítás, valamint az ügyfél kiszolgálása érdekében történő rövid 
és hosszú távú üzleti tervezés együttesen járul hozzá. 

SUZUKI
OEM

Pata József Gépipari Kft.  
(Fajsz - 216 km)

Tier 2

:
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Mitsuba Automotive 
Systems of Europe Kft. 
(Salgótarján - 144 km)

Tier 1

Denso Europe B.V. 
(Székesfehérvár - 102 

km)
Tier 1

Ajkai Elektronikai Kft  
(Ajka - 169 km)

Tier 1

Sews Magyarország Kft. 
(Mór - 83 km)

Tier 1

Gedia Kft.  (Tata - 46 
km)

Tier 1

:
Tier 2
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A Pata József Gépipari Kft. és az Ajkai Elektronikai Kft. szép példái a Tier 1-es beszállítók fejlődésének. 

A beszállítói teljesítmény legnagyobb részarányát a sajtolt fém és fröccsöntött műanyag alkatrész, 

ülés és üvegtermékek képviselik.  

Logisztikai szempontból a nagyobb méretű és súlyú alkatrészeket gyártóknak jelentős előnyt 

jelenthet a Suzuki esztergomi gyárához közeli telephely: szállítási költségeik jelentősen 

csökkenhetnek, ezáltal versenyképesebbé válhatnak. Ezt az előnyt igyekszik saját javára fordítani 

többek között a karosszéria-elemek gyártását végző Kirchhoff Hungária Kft., amely a Suzukin kívül tíz 

másik autóipari vállalat, többek között a Ford, a Volkswagen és az Audi beszállítója is. A Kirchhoff 

mellett számos más beszállító cég is az Esztergomi Ipari Parkban települt le: 

 a Mitsubishi vállalatbirodalomhoz tartozó Ryowa Hungary Kft., amely 2000-ben alakult, s 

elektronikus alkatrészeket szállít a Suzukinak; 

 a 2000-ben alapított Diamond Electric Hungary Kft. (a japán Diamond Electric leányvállalata), 

amely háztartási eszközökhöz és autókhoz állít elő elektronikai alkatrészeket (kapcsolókkal, 

vezérlőegységekkel); legjelentősebb vásárlója a Suzuki, ezt jelzi, hogy 22 hektárnyi területen 

elterülő telephelye a Suzuki szomszédságában található; 

 az ipari park egyik legjelentősebb cége, a TE Connectivity , melynek fő profilja elektronikai 

alkatrészek gyártása, csatlakozók fröccsöntése és szerszámok készítése; 

 az 1999-ben alakult, japán tulajdonú Summit D & V. Autóipari Gyártó és Szerelő Kft., melynek 

a közúti járművek, járműmotorok alkatrészeinek gyártása a fő tevékenységi területe; 

 a 2001 óta az ipari parkban működő, győri székhelyű Alcufer Ipari Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft., mely a Suzuki Zrt. esztergomi indulása óta ellátja a gyárterületen belüli 

hulladékkezelési feladatokat, s hasonló feladatokat végez a Rába Járműipari Holding Nyrt.-nél 

és tagvállalatainál, az Audi Hungaria Motor Kft.-nél és az Opel Magyarország Kft.-nél is; 

 illetve a 2005-ben alakult, a kanadai központú Magna International Inc. érdekeltségébe 

tartozó Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) leányvállalata, a Plastimat Magyarország Kft., 

amely műanyag autóalkatrészeket (kárpitokat, lökhárítókat) gyárt, többek közt az esztergomi 

Suzuki-üzemben készülő járművek (Suzuki Swift, Swift Sport, SX4 és Splash, valamint a Fiat 

Sedici és Opel Agila modellek) számára. 
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Alkatrész Beszállító 

neve országa üzem helye 

Automata váltó  JATCO Japán  

Manuális váltó  Aisin Japán  

Elektromos szervokormány  Nissin Showa Japán Egyesült 

Királyság 

Ablaküvegek  AGC Automotive Europe Belgium Magyarország 

Tömítések  NOK Japán  

ABS, ESP  Bosch Németország Magyarország 

Headliner  Rieter Németország  

Fűtés / szellőzés (HVAC)  Denso Japán Magyarország 

Hátsó szélvédő  Saint-Gobain Sekurit Franciaország  

Belső visszapillantó tükör  Schefenacker Németország Magyarország 

Lecsapható hátsó fali gázrugók  Stabilus Németország  

Műszerfali szigetelés  International Automotive 

Components 

Luxemburg Németország 

Tartóoszlop-megerősítés  Tower Automotive USA Szlovákia 

Aktív összkerékhajtás-vezérlés  Mitsubishi Electric Japán Magyarország 

Kormányoszlop  Delphi USA Magyarország 

Szeleporsó-tömítés  SKF Svédország  

Termosztát (1,9 D)  Gustav Wahler Németország Szlovákia 

Turbótöltő (1,9 D)  Honeywell Turbo Technologies, USA  

BorgWarner USA Magyarország 

Gázpedál modul  Hella Németország  

Alumínium hengerfej (1,9 D)  Mazzucconi Olaszország  

Akkumulátor  Johnson Controls USA Magyarország 
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Hengerfejtömítés (1,9 D)  ElringKlinger Németország  

Légszűrő (1,9 D)  Mahle Németország Magyarország 

Hengerblokk (1,9 D)  Eisenwerk Brühl Németország  

Olaj / víz hőcserélő  KTM Kühler Németország  

Fojtószelep-foglalat (1,9 D)  Magneti Marelli Olaszország  

Dízel részecskeszűrő (1,9 D)  Eberspächer Németország  

Sebességváltó főtengely (1,9 D)  Neumayer Tekfor Németország  

Olaj-modul (1,9 D)  Mann+Hummel Németország Magyarország 

Első alsó kereszttartó  Kirchhoff Németország Magyarország 

Csapágytömítés (1,9 D)  Federal Mogul USA Magyarország 

Tengelykapcsoló cső  FTE Automotive Németország Szlovákia 

Főtengely (1,9 D)  ThyssenKrupp Németország Magyarország 

Ékszíj (1,9 D)  Dayco USA Olaszország 

Gumiabroncsok  Bridgestone Japán Magyarország 

Első merevítő rudak, tekercsrugók  Allevard Rejna Olaszország  

Üzemanyagellátó rendszer  Inergy Franciaország  

Üzemanyagszűrő (1,9 D)  UFI Filters Olaszország  

Üzemanyag-ellenőrző szelep  Piolax Japán  

Első / hátsó lámpák  Koito Japán Csehország 

Lengéscsillapítók  Kayaba Japán  

Kipufogórendszer tömítő-csapágy  Oiles Deutschland Németország  

Teljes kipufogórendszer az 1,6 benzines 

motorhoz  

Futaba Industrial Japán Csehország 

Kipufogó (1,9 D)  Bosal Németország Magyarország 

Külső visszapillantó tükrük  Magna Donnelly Kanada Magyarország 

Övfeszítők  A. Raymond Németország  
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Fedő festékbevonat  BASF Németország  

Az acél alkotórészek 80%-a  Arcelor Luxemburg  

1. táblázat: A Suzuki SX4 legfontosabb beszállítói (nem teljes felsorolás) forrás: Autótechnika 2006/7 

 

Az észak-dunántúli térségben a multinacionális, valamint a kis- és középvállalatok, felsőfokú 

intézmények magas fokú koncentrációja kedvező feltételeket nyújtott a gépjárműipari hálózatosodás 

számára. A térség, valamint a Pannon Autóipari Klaszter tagjai versenyképességének javítására a 

fejlesztések és intézkedések középpontjába a már meglévő és az új hálózati együttműködések mellett 

a kutatás-fejlesztési és innovációs potencál növelését kell helyezni, valamint erősíteni a kapcsolatok 

mélységét és intenzitását a tudományos kutatóintézetekkel, egyetemekkel. Fontos a magasabb 

hozzáadott értéket képviselő folyamatok telepítése, valamint a logisztikából és az együttműködési 

kapcsolatokból, beszállítói hálózatok létrehozásából származó előnyök kiaknázásának terve.9Az Ister-

Granum EGTC térsége jelenleg híján van az intermodális logisztikai kapcsolatoknak, így  a nagytérségi 

hálózatokba történő szorosabb bekapcsolódás érdekében fontos prioritás ezen kapcsolatok 

fejlesztése. 

 

 

  

                                                           
9
 Győrffy Ildikó: Autóipari klaszteresedés Magyarországon 
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II. A FEJLESZTÉS INDOKOLTSÁGA LOGISZTIKAI SZEMPONTBÓL 

II.1. A TÉRSÉG INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK ILLESZKEDÉSE TÁGABB RÉGIÓS KÖRNYEZETÉBE 

Az Ister-Granum EGTC és tágabb környezete nagytérségi szempontból egyértelműen Budapest 

gazdasági erőterében helyezkedik el, ezen erőtérnek a valós térkapcsolatokon keresztül kifejtett 

hatása azonban a közlekedési infrastruktúra aránytalanságai nyomán meglehetősen változóan 

érvényesül a térség egyes pontjain. 

 

13. ábra: A Páneurópai Közlekedési Folyosók 
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Az övezet a nagytérségi infrastrukturális hálózatokban elfoglalt pozícióját tekintve igen kedvező 

földrajzi helyzetben van, kettészeli a 7. számú páneurópai közlekedési folyosó, a Duna vízi útja, 

emellett az együttműködés tágabb környezetében halad át az Északkelet-Németországot 

Romániával, Bulgáriával és Törökországgal összekötő 4. és az Észak-Olaszországot Ukrajnával 

összekapcsoló 5. (kelet-nyugati) számú páneurópai közlekedési folyosó. A 4. és 7. folyosók 

párhuzamosan haladó szakaszai, illetve az ezeket alkotó infrastrukturális elemek nagyjából kiadják a 

Bécs–Pozsony–Budapest tengelyt, amely Magyarország és Szlovákia legdinamikusabb térségeit köti 

össze a kelet- és közép-európai makrotérség legjelentősebb gazdasági erőterét jelentő bécsi 

agglomerációval. Ez a tengely fűzi fel az Ister-Granum EGTC területét is, ugyanakkor a tengelyre 

történő csatlakozás infrastrukturális feltételei nem mindenhol adottak. 

A terület fejlődése szempontjából mindig is kiemelt jelentőségű volt a Duna, Európa második 

leghosszabb és a legtöbb országot összekötő hajózható vízi útja. A Duna-Majna-Rajna vízi útvonal 

egészét tekintve Esztergom térsége félúton fekszik az Északi- és a Fekete-tenger között10, ez a 

kedvező földrajzi pozíció pedig értékes fejlődési potenciált jelent. Ugyanakkor e potenciál 

kiaknázottsága egyelőre meglehetősen alacsony, mint ahogy a Duna, mint vízi út kihasználtsága is 

elmarad a lehetőségektől. Az európai viszonylatban legforgalmasabb Rajnához képest a dunai 

árufuvarozás ennek a forgalomnak legfeljebb 10–20 %-át éri el, igaz, a két folyó vízrendszere 

meglehetősen eltérő, a Duna a Majna-csatornát leszámítva nem áll összeköttetésben más 

vízrendszerekkel, ezért a folyó hosszában történő szállítás dominál11. 

A folyó német-osztrák szakaszától számított „alvízi” folyamszakaszon meglévő hajózási infrastruktúra 

meglehetősen elmaradott, a hajóállomány és a kikötők korszerűtlenek, és a vízi infrastruktúra a 

hálózat néhány szakaszán a hosszabb, alacsony vízállású időszakokban korlátozza a dunai hajózás 

versenyképességét. Mindeközben számos tervezési anyag, többek között a Magyar intermodális 

logisztikai fejlesztési koncepció, illetve EU Duna Régió Stratégiája is célul tűzte ki a hajózás, mint a 

leggazdaságosabbnak és a környezetet legkevésbé terhelőnek tartott közlekedési ág részarányának 

növelését a szállítmányozáson belül. Az igen gyakran követendő példának tekintett rajnai hajózás 

paraméterei azonban, részben műszaki, részben környezetvédelmi okokból nem alkalmazhatók a 

Dunán, a szűk keresztmetszetek tervezett eltüntetése csak a folyómeder költséges és 

környezetvédelmi szempontból kockázatos átalakítása által lenne elérhető. A problémát sokkal 

ésszerűbb tehát az egyébként is fejlesztésre szoruló hajópark felől megközelíteni.  

A dunai forgalom számára a 2000 tonna alatti kapacitású, legfeljebb 2 méteres merülésű hajók 

felelnek meg, e nemzetközi összevetésben kisebbnek számító hajók alkalmazása során 

                                                           
10 http://www.mbfsz.hu 
11 WWF füzetek 28 .). 
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elengedhetetlen az intermodalitás, az átrakodás szerepének növelése. Mindennek alapfeltétele a 

megfelelő közúti és vasúti kapcsolatokkal rendelkező, korszerű kikötők megfelelő sűrűségű térbeli 

hálózatának megléte. Ugyanakkor az Ister-Granum EGTC tágabb térségében is látható, hogy a dunai 

kikötők megoszlása területileg meglehetősen aránytalan, és ezek szárazföldi kapcsolatai – kiváltképp 

a folyó túlpartjával – sok esetben kevéssé fejlettek. A szlovák oldalon Révkomáromban és 

Párkányban is találhatók kikötők, a párkányi közvetlen vasúti összeköttetésben áll a Budapest–

Pozsony vasútvonallal, közúti gyorsforgalmi kapcsolatokkal azonban egyik kikötő sem rendelkezik, s a 

Duna jobb partjáról csak a komáromi hidakon keresztül érhetők el.  

A magyar oldalon csak jóval távolabb, a Győr melletti Gönyűn, illetve Budapesten vannak ilyen 

létesítmények. A közelmúltban elkészült gönyűi kikötő igen modern, intermodális kapcsolatai 

megfelelőek, kihasználtsága azonban egyelőre alacsony, s a határ túloldaláról nehezen 

megközelíthető. 

 

14. ábra: A vizsgált térség közlekedési hálózata 

Párkány mintegy 50 km távolságra található az R1-es főúttól (E58, E571) és mintegy 70-80 km-re a 

D1-es autópályától (E75), melyek az V. európai korridor északi mellékágának részeit képezik. E közúti 

tengelyhez az övezet számára a csatlakozást a 76-os főút biztosítja, amely Garamszentbenedeknél 

(Hronský Beňadik) éri el az R1-es utat. A Duna mentén haladó 63-as főút Párkánynál találkozik a 76-os 
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főúttal, illetve az Érsekújvár felől érkező 509-es úttal, s ezek a Mária Valéria-hídon át kapcsolódnak a 

magyar közúti rendszerhez. Északkelet felé, az Ipoly menti települések, illetve Észak-Magyarország 

irányába az 564-es út jelent kapcsolatot. Mindezzel együtt a Duna bal partján a közúti elérhetőség 

meglehetősen kedvezőtlen, Párkány tágabb térsége közlekedési árnyékhelyzetben van, ezen északon 

a már említett R1-es autóút, délen pedig az esztergomi (illetve távolabb a komáromi) híd enyhít. 

A Duna jobb partján a terület magpontja északkeleti irányban mintegy 25-30 km-re helyezkedik el a 

IV-es közúti és vasúti korridor tengelyéhez képest. Közúti szempontból az M1-es autópálya jelenti a 

legközelebbi fontos közlekedési kapcsolatot, ez azonban a Duna mentén húzódó magtérségből csak 

nyugat felé, a 10-es számú főúton érhető el domborzati akadály nélkül, dél felé a Gerecse medencéin 

(Zsámbéki- és Héreg-Tarjáni-medence) keresztül vezet az út. Az autópálya elérhetősége várhatóan a 

közeljövőben javulni fog a jelenleg tervezési fázisban lévő, Esztergomot az autópályával összekötő 

gyorsforgalmi út vagy főút megépülésével. Ugyanezen autópálya szerepe azonban a határ szlovák 

oldalán az esztergomi Duna-híd 3,5 tonnás súlykorlátozás miatt teherforgalmi szempontból alig 

érzékelhető. 

Az övezetet a fővárossal összekötő útvonalak közül a 11-es út elsősorban a Budapest környéki 

agglomerációt és a Duna menti üdülőterületeket szolgálja ki. Az úton 7,5 tonnás súlykorlátozás van 

érvényben, így teherforgalom céljaira csak korlátozottan használható. A terület közlekedésének 

értékelésénél, áruáramlási szempontból, leginkább a fent említett, Budapestről induló és Piliscsabán, 

Dorogon, Nyergesújfalun keresztül Almásfüzitőnél az 1-es főútba csatlakozó 10-es út értékelhető. 

Vasúti kapcsolatok szempontjából a tágabb térség viszonylag kiegyensúlyozott, mindkét ország, 

illetve a Duna mindkét oldala rendelkezik kétvágányú villamosított nemzetközi vasúti fővonallal, a 

magyar oldalon a Budapestet Béccsel, a szlovák oldalon pedig a Budapestet Pozsonnyal összekötő 

vasúti fővonal jelent fontos kapcsolatot az európai vasúti hálózat irányába, az övezet magterületét 

azonban csak ez utóbbi érinti, kapcsolatot teremtve egyúttal a párkányi kikötőhöz.  

A két vonal státusza igen eltérő: miközben a Budapest–Győr–Bécs vonal, mint Magyarország 

legkorszerűbb vasútvonala, mind belföldi, mind nemzetközi szempontból kiemelkedő jelentőségű, 

Szlovákiában az északi ág, a Pozsony–Zsolna–Kassa vasútvonal jelenti a szlovák vasúthálózat 

legfontosabb tengelyét, amely Ágcsernyőnél kapcsolódik az ukrán irányú teher- és 

személyforgalomhoz. A Pozsony–Érsekújvár–Párkány–Budapest vasútvonal belföldi jelentősége jóval 

csekélyebb, szlovák oldalról pedig nemzetközi szinten sokkal jelentősebbek az Ausztria és Csehország 

felé vezető vasúti kapcsolatok.  
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15. ábra: A vizsgált térség vasúthálózata 

Az övezet szempontjából fontos a Budapest–Bécs fővonalhoz csatlakozó, nem villamosított, 

egyvágányú Almásfüzítő–Esztergom vasútvonal, amely jelentős teherforgalmat bonyolít, ugyanakkor 

a pálya állapota és kapacitása nem megfelelő, ráadásul teherforgalmi szempontból zsákszerűen, 

intermodális kapcsolat nélkül elvégződik Esztergomnál, mivel a Budapestet Esztergommal összekötő, 

jelenleg korszerűsítés alatt álló vasútvonalnak teherforgalmi szerepe nincsen, a vonalon csak 

személyforgalom bonyolódik. A Duna két oldalának vasútvonalai az övezeten belül nem álllnak 

egymással összeköttetésben, a legközelebbi átjárás csak Budapesten, illetve a komáromi vasúti hídon 

keresztül biztosított. 

A nagytérségi vasúti szállítási kapcsolatok terén jelentős változást eredményezhet a jelenleg tervezés 

alatt álló, Budapestet várhatóan dél felől elkerülő új V0 vasútvonal, melynek egyik végpontja a 

térségtől nyugatra, Tatabánya környékén kerül majd kialakításra. A Budapestet, mint hálózati 

szempontból szűk keresztmetszetet elkerülő, kizárólag a teherforgalom számára épülő vasútvonal 

elkészülte után várhatóan csökken az országot nyugat-kelet irányban átszelő vasúti szállítmányok 

menetideje, ami elősegítheti a teherforgalom növekedését. A V0 dinamizáló hatása azonban nagy 

mértékben függ megfelelő hálózati kapcsolatok meglététől, így a csatlakozó vasútvonalak, a térség 

esetében elsősorban a már említett Esztergom–Almásfüzitő vonal, illetve a komáromi vasúti 

határkapcsolat fejlesztése hosszú távon elengedhetetlen. 
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A légi kapcsolatok terén a legközelebbi nemzetközi repülőterek a szlovák, illetve a magyar fővárosban 

találhatók. Kisebb repülőterek működnek Nyitrán, Érsekújváron, illetve Esztergomban és a Győr 

melletti Péren. Előbbiek füves kifutópályáival elsősorban sportcélokat szolgálnak, az elmúlt években 

kiépült péri repülőtér – elsősorban a győri Audi-gyárnak köszönhetően – évi mintegy 20 ezer fős 

személyforgalmat és jelentős teherforgalmat bonyolít le, kifutópályáját a közelmúltban bővítették 

2 500 méteresre. 

A térség tehát igencsak ambivalens helyzetben van: miközben nagytérségi szempontból 

közlekedésföldrajzilag kedvező helyzetűnek mondható, a meglévő közlekedési infrastruktúra 

viszonylag szerény, a térség számára szűk keresztmetszetet jelent, ezért fejlesztése az integrált 

területi beruházás sikerének fontos eleme. 

 

II.2. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZLEKEDÉSI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI TERVEI 

Az Európai Unió közlekedési és szállítmányozási terveit egyrészt az Útiterv az egységes európai 

közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési 

rendszer felé címet viselő ún. Fehér Könyv foglalja össze, másrészt Az Európai Unió teherszállítási 

stratégiája: az európai teherszállítás hatékonyságának, integrációjának és fenntarthatóságának 

fokozása című dokumentum taglalja. Megállapításaikat az alábbiak szerint lehet összefoglalni. 

 A mobilitással összefüggő igény egyre fokozódik, miközben a kőolaj egyre kisebb 

mennyiségben lesz beszerezhető.  Az előrejelzések szerint a kőolaj ára 2050-re a 2005-ös 

szint több mint kétszeresére emelkedik. 

 A közlekedés energiaszükségleteinek 96%-a erejéig még mindig a kőolajtól függ, miközben a 

világ üvegházhatású gázkibocsátásának drasztikus csökkentésére van szükség az 

éghajlatváltozás csökkentéséhez. A torlódás is komoly aggodalomra ad okot az utakon és a 

levegőben egyaránt: a torlódások okozta költségek Európában évente a bruttó hazai termék 

(GDP) mintegy 1%-át teszik ki. 

 Az európai teherforgalom erősen koncentrált és néhány beazonosítható korridorra szűkült. 
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16. ábra: Az európai teherszállítási korridorok koncentráltsága. Forrás: UIC ERIM (European Rail 

Infrastructure Masterplan) 

 A vasúti szállítás területén  mintegy 25%-os növekedést valószínűsítenek 2020-ig, melyet a 

jelenlegi struktúra nem képes megoldani fejlesztés nélkül.  

 Ugyanakkor a közutak terhelése is folyamatosan nő, a belső fejlődést segítő kiegyensúlyozott 

kelet-nyugati és észak-déli hálózatok rendszere azonban csak Nyugat-Európára jellemző.Az 

EU keleti tagállamaiban az autópályák sűrűsége elmarad a nyugat-európai átlagtól, és 

nincsenek célirányos, nagysebességű vasútvonalak sem, a hagyományos vasútvonalak pedig 

gyakran rossz állapotban vannak. 

 

A Fehér Könyv a közlekedéssel összefüggő célkitűzések közül a jelen fejlesztés szempontjából a 

következő meghatározó irányokat emeli ki: 

1. A közlekedés fejlesztése és a mobilitás támogatása a 60%-os kibocsátás csökkentési 

célkitűzés elérése mellett. 

Ennek egyik fontos eleme a multimodális logisztikai láncok teljesítményének optimalizálása, 

beleértve a természetüknél fogva erőforrás-hatékonyabb közlekedési módok fokozott 
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használatát is, ha más technológiai innovációk alkalmazása önmagában nem lenne 

célravezető (például a nagy távolságú árufuvarozás esetében). 

2. Hatékony törzshálózat a multimodális helyközi utazások és fuvarok lebonyolításához. 

A vasúti közlekedés – különösen árufuvarozás céljára – nem minden esetben tűnik vonzónak. 

Egyes tagállamok példája azonban azt mutatja, hogy a vasút is színvonalas szolgáltatást 

nyújthat. Ebből következően olyan szerkezeti változásokat kell véghezvinni, amelyek révén a 

vasút ténylegesen versenyképessé válik, és részesedése a közepes és nagy távolságú 

árufuvarozásban (és személyszállításban is) lényegesen megnő. 

3.  Világszerte egyenlő versenyfeltételek a nagy távolságú személyszállításban és az 

interkontinentális árufuvarozásban. 

4. Tiszta városi közlekedés és ingázó forgalom.  

A teherszállítási stratégia számos szakpolitikai cselekvési tervet foglal magába: a teherszállítási 

logisztikai cselekvési tervet, a teherforgalom-orientált vasúti hálózatról szóló közleményt, valamint az 

európai kikötőpolitikáról szóló közleményt.  

Az egyes szakpolitikai kezdeményezések a saját politikai területüket érintő kérdéseket tárgyalják, 

mindezt egy közös megközelítés keretében, szinergikus előnyök elérése érdekében teszik, amelyet a 

következők jellemeznek: 

 a (közlekedési) folyosókra helyezett hangsúly, amely magában foglalja a szomszédos és 

tengerentúli országok között húzódó szállítási láncokat összekötő folyosókat is, 

 az innovatív technológiák és gyakorlati megoldások elterjedésének ösztönzése az 

infrastruktúrában, a szállítóeszközökben (gépjárművek, vasúti kocsik és hajók) és a 

szállítmányozásban, 

 a teherszállítási láncok és a vonatkozó közigazgatási eljárások egyszerűsítése és segítése, 

valamint, 

 a minőség fokozása. 

A méretgazdaságosság alkalmazásával a folyosók egyedülálló technikai és gazdasági lehetőségeket 

kínálnak, amelyek vonzóvá teszik a különféle szállítási módok optimális használatát. A dokumentum 

megfogalmazása szerint alapvető fontosságú, hogy a különféle szállítási módokból és magukból a 

folyosókból egy zökkenőmentes háztól-házig történő szállítási szolgáltatást lehessen összeállítani, 

adott esetben a megfelelően kialakított terminálok használatával. Ez előfeltétele annak, hogy a 

rakomány könnyedén, megbízhatóan és költséghatékonyan kerüljön át az egyik szállítási módból a 

másikba. 
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A dokumentumban a kikötőpolitikáról és a teherforgalom-orientált vasúti hálózatról szóló 

közlemények ezért felvetik az átrakodó platformok elérhetőségének és hozzáférhetőségének 

kérdését, míg a teherszállítási logisztikai cselekvési terv az árumozgások minőségére és 

hatékonyságára összpontosít, valamint annak biztosítására, hogy a rakománnyal kapcsolatos 

információk könnyedén áramoljanak az egyes szállítási módok között. 

A logisztikai cselekvési terv bevezeti a „zöld folyosó” fogalmát, amely az emberi és a természeti 

környezetre kifejtett kis hatással jellemezhető teherszállítási folyosót jelöl. A vasúti és vízi szállítási 

módok a zöld folyosók alapvető alkotóelemei lesznek. 

A Fehér Könyv tíz célt tűzött ki a közlekedési rendszer versenyképessé és erőforrás-hatékonnyá 

tételére, köztük a multimodális logisztikai láncok teljesítményének optimalizálását, beleértve a 

természetüknél fogva erőforrás-hatékonyabb közlekedési módok fokozott használatát előmozdítani 

hivatott vállalást, mely szerint2030-ra a 300 km-nél hosszabb távolságú közúti árufuvarozás 30%-át, 

2050-re pedig 50%-át más közlekedési módoknak, például a vasúti vagy a vízi közlekedésnek kell 

átvállalnia, hatékony zöld árufuvarozási folyosóknak is köszönhetően. E cél eléréséhez megfelelő 

infrastruktúra kifejlesztésére is szükség lesz. 

 

II.3. A KÖZÉP-EURÓPAI TÉRSÉG SZEREPE AZ ÖSSZ-EURÓPAI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSBAN 

A közép-európai térség szállítási útvonalai döntően kelet-nyugati irányúak. Ugyanakkor megjelentek 

az észak-déli útvonalak egyes elemei is, ezek igénye egyre erősödik és egyre több térséget érint (pl. 

borostánykőút, CETC, V/c folyosó meghosszabbítása stb.).. Az áru áramlásirányát alapvetően az erős 

német gazdaság határozza meg, mind az export, mind az import volume tekintetében. Az elmúlt 

évtizedben azonban elindult a keleti országokban is a gyártókapacitások koncentrációja. Erre a 

legjobb példa a lengyel termék-előállító kapacitások fejlesztése és az ezekhez kapcsolódó elosztási 

rendszerek átalakulása. A lengyelek egyre inkább dominanciára törekednek e térség keleti felében. 

Csehországhoz közeledik az „európai disztribúciós központ”, így egyre kedveltebb területe lett a 

logisztikai szolgáltatásokat kereső-kínáló vállalatoknak. Szlovákia ebből a folyamatból részlegesen 

vette ki a részét: nyugati országrésze a német-cseh gyártó-logisztikai üzlet vonzási rádiuszába került. 

Magyarország logisztikai szempontból kiváló elhelyezkedését még mindig nem tudta kihasználni, az 

áruforgalomban többé-kevésbé tranzitszerepet tölt be. Az országstratégia ebben a vonatkozásban 

fordulatot eredményezhet a gyártó és kereskedő-szolgáltató vállalatok számára kedvező 

megtelepedési klíma elősegítésével és közvetve a tevékenységsűrűség növelésével. 
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E közép-európai térség súlyának, részesedésének elemzését az össz-európai szállítmányozásból az 

Eurostat adatbázisára alapoztuk: 

 

II.3.1. KÖZÚTI SZÁLLÍTÁS
12 

 

Az Európai Unió és a közép-európai országok közúti szállítási volumenei és néhány jellegzetes arány, 

részesedés az Unió teljes szállítási volumenéből, az utolsó 6 évre visszatekintve13.  

 

 

 

A közép-európai országok részesedése az európai közúti szállítási teljesítményből az elmúlt hat évben 

40% körül ingadozott. A térségen belül Németország e teljesítményből több mint 20%-kal részesedik,  

miközben az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet szempontjából fontos két ország – 

Magyarország és Szlovákia - részesedése viszonylag stabil, 3% körül mozgott. 

II.3.2. VASÚTI SZÁLLÍTÁS
14 

Az Európai Unió és a közép-európai országok vasúti szállítási volumenei és néhány jellegzetes arány, 

részesedés az Unió teljes szállítási volumenéből az utolsó 6 évre visszatekintve15. 

                                                           
12

  A 2012. évi adatok trendszámításon nyugszanak 
13

 Az arányok között: Közép-Európa / Európai Unió; Németország / Európai Unió; Magyarország és Szlovákia 

együtt / Európai Unió; Lengyelország / Európai Unió. 
14

 A 2012. évi adatok trendszámításon nyugszanak 
15

 Az arányok között: Közép-Európa / Európai Unió; Németország / Európai Unió; Magyarország és Szlovákia 
együtt / Európai Unió; Lengyelország / Európai Unió. 

GEO/TIME 2007 2008 2009 2010 2011 2012

European Union (27 countries) 14 555 168 14 471 411 12 977 911 12 636 571 12 688 506 14 579 546

Czech Republic 453 533 431 858 370 115 355 911 349 278 449 030

Germany (until 1990 former territory of the FRG)3 028 466 3 078 347 2 769 201 2 734 605 2 986 736 3 004 911

Hungary 243 299 258 475 229 808 199 848 182 839 258 763

Austria 354 330 369 454 336 691 331 034 344 737 358 770

Poland 984 237 1 093 406 1 170 478 1 216 083 1 322 237 997 553

Slovenia 89 036 91 239 75 287 81 025 75 615 89 852

Slovakia 179 409 199 429 163 491 143 244 132 690 193 577

UNIT Thousands of tonnes

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Central-Europe 5 332 310 5 522 208 5 115 071 5 061 750 5 394 132 5 352 457

CE/European Union (27 countries) 37% 38% 39% 40% 43% 37%

GER/European Union (27 countries) 21% 21% 21% 22% 24% 21%

(HUN+SLO)/European Union (27 countries) 3% 3% 3% 3% 2% 3%

POL/uropean Union (27 countries) 7% 8% 9% 10% 10% 7%
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A vasúti szállítás a krízist követően gyorsabban magára talált, mint a közúti szállítás. E szállítási 

módból a közép-európai országok részesedése meghatározó, 50% feletti. Németország – hasonlóan a 

közúti szállításhoz - az össz-európai vasúti szállítási teljesítmény ötöde felett teljesít. A kedvező 

vasútvonali sűrűség a magyar-szlovák képet rendkívül kedvezővé alakítja, ami 5, de inkább 6% körüli 

részesedést jelent, amely az uniós átlaghoz képest jobb teljesítménynek számít. 

Ha a válság előtti utolsó “békeévet” vesszük alapul (100%), akkor a következő képet kapjuk (a 

táblázat a vasúti szállítás volumeningadozásait mutatja be): 

 

II.3.3. BELVÍZI SZÁLLÍTÁS 

Az Európai Unió és a közép-európai országok vízi szállítási volumenei és néhány jellegzetes arány, 

részesedés az Unió teljes szállítási volumenéből az utolsó 6 évre visszatekintve16: 

                                                           
16

 Az arányok között: Közép-Európa / Európai Unió; Németország / Európai Unió; Magyarország és Szlovákia 
együtt / Európai Unió; Lengyelország / Európai Unió. 

GEO/TIME 2007 2008 2009 2010 2011 2012

European Union (27 countries) 1 813 171 1 783 077 1 453 968 1 576 814 1 812 485 1 729 430

Czech Republic 99 777 95 073 76 715 82 900 87 096 95 819

Germany (until 1990 former territory of the FRG)361 116 371 298 312 087 355 715 361 366 355 333

Hungary 51 523 51 543 42 277 45 794 47 424 50 502

Austria 115 526 121 579 98 887 107 670 107 587 116 207

Poland 245 307 248 860 200 819 216 767 248 606 237 171

Slovenia 17 575 17 271 13 774 16 234 17 024 16 803

Slovakia 51 813 47 910 37 603 44 327 43 711 49 030

UNIT Thousands of tonnes

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Central-Europe 942 637 953 534 782 162 869 407 912 814 920 865

CE/European Union (27 countries) 52% 53% 54% 55% 50% 53%

GER/European Union (27 countries) 20% 21% 21% 23% 20% 21%

(HUN+SLO)/European Union (27 countries)6% 6% 5% 6% 5% 6%

POL/uropean Union (27 countries) 14% 14% 14% 14% 14% 14%

GEO/TIME 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

European Union (27 countries) 100,0% 98,3% 80,2% 87,0% 100,0% 95,4% 

Czech Republic 100,0% 95,3% 76,9% 83,1% 87,3% 96,0% 
Germany (until 1990 former territory of the 
FRG) 100,0% 102,8% 86,4% 98,5% 100,1% 98,4% 

Hungary 100,0% 100,0% 82,1% 88,9% 92,0% 98,0% 

Austria 100,0% 105,2% 85,6% 93,2% 93,1% 100,6% 

Poland 100,0% 101,4% 81,9% 88,4% 101,3% 96,7% 

Slovenia 100,0% 98,3% 78,4% 92,4% 96,9% 95,6% 

Slovakia 100,0% 92,5% 72,6% 85,6% 84,4% 94,6% 
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A Duna és a fejlett német-osztrák vízi szállítás a közép-európai térség számára igen kedvező 

részesedést vívott ki az össz-európai teljesítményen belül (kb. 55%).  Németország dominanciája itt is 

megkérdőjelezhetetlen (kb. 48%), de a magyar-szlovák páros esetében a vasúti szállítás arányához 

képest a második legjobb arányt eredményezi az európai összteljesítményen belül (3-4%). 

Szlovákia és Magyarország – kedvező, illetve még megfelelő vízi szállítási infrastruktúrájuk és 

centrális elhelyezkedésük következtében – jól használta ki a vízi szállítás lehetőségeit ebben az 

időszakban (a táblázat a vízi szállítás volumeningadozásait mutatja): 

 

Ugyanakkor ki kell emelni azt is, hogy ez a stabilitás a Dunának köszönhető, hiszen Ausztria is jól 

teljesített, bár Németország az összehasonlításban halványabb képet mutatott. 

A modal split17 arányai a közép-európai országok esetében: 

                                                           
17

 Ebben az esetben az áruszállítás megvalósítását jelenti a különböző szállítási módok közötti megoszlásban. 

UNIT Thousands of tonnes

GEO/TIME 2007 2008 2009 2010 2011 2012

European Union (27 countries) 481 098 514 180 425 151 486 865 522 272 474 219

Czech Republic 790 752 804 833 911 749

Germany (until 1990 former territory of the FRG)248 966 245 674 203 868 229 607 221 966 223 170

Hungary 8 410 8 829 7 745 9 952 7 175 8 839

Austria 10 522 11 209 9 322 11 052 9 943 10 714

Poland 6 444 6 101 3 374 2 820 3 143 5 274

Slovakia 8 501 8 371 7 823 10 103 8 211 8 357

UNIT Thousands of tonnes

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Central-Europe 283 632 280 936 232 936 264 367 251 349 278 871

CE/European Union (27 countries) 59% 55% 55% 54% 48% 59%

GER/European Union (27 countries) 52% 48% 48% 47% 43% 47%

(HUN+SLO)/European Union (27 countries) 4% 3% 4% 4% 3% 4%

GEO/TIME 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

European Union (27 countries) 100,0% 106,9% 88,4% 101,2% 108,6% 98,6% 

Czech Republic 100,0% 95,2% 101,8% 105,5% 115,4% 94,9% 
Germany (until 1990 former territory of the 
FRG) 100,0% 98,7% 81,9% 92,2% 89,2% 89,6% 

Hungary 100,0% 105,0% 92,1% 118,3% 85,3% 105,1% 

Austria 100,0% 106,5% 88,6% 105,0% 94,5% 101,8% 

Poland 100,0% 94,7% 52,4% 43,8% 48,8% 81,8% 

Slovakia 100,0% 98,5% 92,0% 118,8% 96,6% 98,3% 
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Összességében megállapítható, hogy a közép-európai térség szállítmányozásán belül abszolút 

mértékben a közúti szállítás a domináns, noha a vasúti és a vízi is komoly potenciált jelent. Az Ister-

Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet nagy előnye, hogy mindhárom szállítási mód rendelkezésre 

áll, ezek közül kettő esetében (Duna és vasút) nagyon kedvező feltételekkel. 

 

II.4. A JELENLEGI ÉS A VÁRHATÓ SZÁLLÍTÁSI IGÉNYEK 

 

II.4.1. KÖZÚTI FORGALOM 

 

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet logisztikai, vállalkozási környezetén belül először le 

kell határolnunk a későbbi fejlesztések szempontjából hosszú távon figyelembe veendő irányokat, 

közlekedési módokat és szállítási szakaszokat. A lehatárolt szállítási szakaszok jelenlegi forgalmi 

adataiból trendszámítással következtettünk a várható szállítási igények mértékére. 

Elsőként az övezet szempontjából meghatározó közúti forgalmi adatokat tekintettük át:  

- magyar oldalon: 10-es út (elsőrendű főút), 11-es út (másodrendű főút), 111-es főút 

(másodrendű főút) és 117-es út (másodrendű főút); 

- magyar oldalon referenciaként az M1-es autópálya forgalmi adatai az övezethez közel eső 

szakaszra. 

UNIT Thousands of tonnes

2007 2008 2009 2010 2011 2012

közúti szállítás 5 332 310 5 522 208 5 115 071 5 061 750 5 394 132 5 352 457

vasúti szállítás 942 637 953 534 782 162 869 407 912 814 920 865

vízi szállítás 283 632 280 936 232 936 264 367 251 349 278 871

összesen 6 558 579 6 756 678 6 130 169 6 195 524 6 558 295 6 552 194

2007 2008 2009 2010 2011 2012

közúti szállítás 81,3% 81,7% 83,4% 81,7% 82,2% 81,7%

vasúti szállítás 14,4% 14,1% 12,8% 14,0% 13,9% 14,1%

vízi szállítás 4,3% 4,2% 3,8% 4,3% 3,8% 4,3%
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17. ábra: A tágabb régió úthálózatának sematikus rajza 

Az elemzés a fenti közutak esetében az övezet szempontjából releváns szakaszok forgalmi adataira 

összpontosított. Az egyes közúti szakaszokon mérési pontokkal határoltuk le a vizsgált területet. Az 

alábbi ábra a vizsgált övezet magyar oldalán mutatja be a mérési pontok elhelyezkedését: 

 

18. ábra: Mérési pontok 
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- 10-es út (elsőrendű főút) 

Az övezet magyar oldalának átlós tengelye. A vizsgált övezetben 9 mérési pont adatai alapján alakult 

ki a forgalomról alkotott kép. 

 

 
 

A vizsgált szekciók közül, arányait tekintve, az összes forgalom ezen az útszakaszon volt a második 

legnagyobb. Ugyanakkor a teherforgalom összes forgalomból képviselt aránya csupán 10,3-10,8% 

körül alakult a vizsgálat 5 éve alatt, vagyis magas a személyes használatú járművek aránya.  Az egyes 

pontokon áthaladó tehergépjárművek számának a vizsgált évek alatt tapasztalt szórása viszonylag 

alacsony, átlagosan 3,7% (0,6%-8,4%) körül alakul, tehát kiegyensúlyozott, lassan változó tranzakciók 

jellemzik ezt a közlekedési szakaszt. 

Figyelembe véve a járműkategóriákat és a tehergépkocsi csoporton belül megkülönböztetett 

középnehéz, nehéz, pótkocsis és nyerges kategóriákat, az egyes pontokon átáramló volumenek 

becslése az alábbi képet rajzolja ki: 

10-es út Számláló

állomás

kód 2008 2009 2010 2011 2012 szórás átlag

Piliscsaba 3147 1 271 1 265 1 160 1 288 1 254 50 1 248 4,0%

Leányvár 4013 1 328 1 349 1 342 1 333 1 337 8 1 338 0,6%

1216 858 836 896 844 856 23 858 2,7%

Dorog 3077 1 691 1 601 1 541 1 686 1 641 63 1 632 3,8%

Dorog 9851 477 462 444 478 468 14 466 3,0%

Tokod 5437 299 280 279 296 290 9 289 3,1%

9439 230 225 215 231 226 6 225 2,8%

7942 1 303 1 205 1 163 1 294 1 252 59 1 243 4,8%

Nyergesújfalu 4559 1 061 1 148 1 289 1 052 1 120 95 1 134 8,4%

Összes tehergépkocsi (j/nap)
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19. ábra: Mérési pontokon átáramló volumen (t) 

A forgalom a Dorog-Tokod szakaszon esik vissza, mely a 117-es út, mint áthidaló-átkötő út hatását 

jelzi. Ez előtt és után az átáramló volumen 2,5-4 millió tonna körül alakul évente. 

 

- 11-es út (másodrendű főút) 

Az övezet, áruszállítás szempontjából, az egyik legkevésbé frekventált útvonala. A vizsgált övezetben 

5 mérési pont adatai alapján alakult ki a forgalomról alkotott kép. 

 

 

 

A vizsgált szekciók közül, arányait tekintve, az összes forgalom ezen az útszakaszon volt harmadik 

legnagyobb. Ugyanakkor a teherforgalom összes forgalomból képviselt aránya csupán 4,2-5% körül 

alakult a vizsgálat 5 éve alatt, vagyis ezt az útvonalat leginkább a turizmus és a rekreáció képviselői 

részesítik előnyben.  Az egyes pontokon áthaladó járművek számának a vizsgált évek alatt tapasztalt 

szórása viszonylag magas, átlagosan 12,4% (6,6%-18,8%) körül alakul, ami egyrészt az idegenforgalom 
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11-es út Számláló

állomás

kód 2008 2009 2010 2011 2012 szórás átlag

Pilismarót 4563 250 241 213 253 242 16 240 6,6%

Szobi komp 7949 170 165 117 177 161 24 158 15,0%

Esztergom 3084 435 479 375 460 442 39 438 8,9%

Esztergom 4564 577 545 423 592 546 67 537 12,4%

Esztergom 7950 298 289 184 314 280 51 273 18,8%

Összes tehergépkocsi (j/nap)
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természetes és magas ingadozásával, másrészt a teherszállítás alternatív útkeresésével 

magyarázható18. 

Figyelembe véve a járműkategóriákat és a tehergépkocsi csoporton belül megkülönböztetett 

középnehéz, nehéz, pótkocsis és nyerges kategóriákat, az egyes pontokon átáramló volumenek 

becslése az alábbi képet rajzolja ki: 

 

20. ábra: Mérési pontokon átáramló volumen (t) 

A forgalom a Pilismarót-Szobi komp szakaszon nagyon alacsony, az esztergomi pontok az áruáramok 

magas ingadozását és azok folyamatos útkeresését mutatják. Az esztergomi két mérőpont még évi 

600-1000 ezer tonna átáramló volument mutat, azonban az utolsó már a 111-es út elvonzó hatását 

tükrözi. A mért áruáramokban a 2010-es év volt a mélypont. 

- 111-es út (másodrendű főút) 

Az övezet áruszállítás szempontjából legkevésbé frekventált útvonala, tipikus ingázó reláció.  A 

vizsgált övezetben 2 mérési pont adatai alapján alakult ki a forgalomról alkotott kép. 

 

                                                           
18

 Fontos megemlíteni, hogy a Megyeri híd átadásától kezdve a Tahi hídfő és Visegrád között a 12 tonnát 
meghaladó tehergépjárművek nem használhatják a 11-es főutat, ami az átmenő forgalmat érzékelhetően 
csökkentette. 
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111-es út Számláló

állomás

kód 2008 2009 2010 2011 2012 szórás átlag

Esztergom 1404 398 371 115 436 351 127 334 37,9%

Dorog 7956 270 261 213 277 259 25 256 9,8%

668 632 328 713 611

3,1% 3,1% 1,9% 3,2% 3,0%

Összes tehergépkocsi (j/nap)



 
53 

A vizsgált szekciók közül, arányait tekintve, az összes forgalom itt volt a legnagyobb. Ugyanakkor a 

teherforgalom összes forgalomból képviselt aránya itt volt a legkisebb, csupán 1,9-3% körül alakult a 

vizsgálat 5 éve alatt. Ez az útvonal leginkább az ingázók, a két település közül éppen a másikon 

munkát végző, vagy ügyeit intézők preferált útvonala.  Az egyes pontokon áthaladó járművek 

számának a vizsgált évek alatt tapasztalt szórása rendkívül magas, átlagosan 23,8% (9,8%   37,9%) 

körül alakul, ami a teherforgalom esetlegességére utal, és a munkavégzésből, valamint egyéb okból 

utazók rendszertelen tranzakcióiból fakad. 

Figyelembe véve a járműkategóriákat és a tehergépkocsi csoporton belül megkülönböztetett 

középnehéz, nehéz, pótkocsis és nyerges kategóriákat, az egyes pontokon átáramló volumenek 

becslése az alábbi képet rajzolja ki: 

 

21. ábra: Mérési pontokon átáramló volumen (t) 

 

- 117-es út (másodrendű főút) 

Az övezet áruszállítás szempontjából legfrekventáltabb útvonala, jellegzetes belső áruszállítási, 

átkötő és árufolyam-felfűző útvonal. A vizsgált övezetben 3 mérési pont adatai alapján alakult ki a 

forgalomról alkotott kép. 
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A vizsgált szekciók közül, arányait tekintve, az összes forgalom itt volt a legalacsonyabb. Ugyanakkor 

a teherforgalom összes forgalomból képviselt aránya itt volt a legnagyobb,  15,9-17,5% körül 

szóródott a vizsgálat 5 éve alatt. Ez az útvonal leginkább az áruforgalom preferált útvonala.  Az egyes 

pontokon áthaladó járművek számának a vizsgált évek alatt tapasztalt szórása közepes volt, 

átlagosan 11,4% (3,5%-29,1%) körül alakul. A legmagasabb bizonytalanságot a táti pont mutatta, ami 

a teherforgalom alternatíváinak keresésével függ össze (117-es út kapcsolódása). Az esztergom-

párkányi teherkomp átadását követően a napi átlag 70 kamion mértékű forgalomnövekedés is főként 

erre az útszakaszra koncentrálódik majd. 

Figyelembe véve a járműkategóriákat és a tehergépkocsi csoporton belül megkülönböztetett 

középnehéz, nehéz, pótkocsis és nyerges kategóriákat, az egyes pontokon átáramló volumenek 

becslése az alábbi képet rajzolja ki: 

 

22. ábra: Mérési pontokon átáramló volumen (t) 

A forgalom a táti szakaszon rendkívül nagy ingadozást mutat: 2,5-4,5 millió tonna körül változott az 

előző években. Az esztergomi pontokon a szállítási volumen nagyon kis ingadozással 2,5 millió tonna 

körül alakult ki. 

117-es út Számláló

állomás

kód 2008 2009 2010 2011 2012 szórás átlag

Esztergom-Kertváros 5679 986 940 905 984 960 34 955 3,5%

Esztergom-Kertváros 6494 849 851 877 845 853 13 855 1,5%

Tát 3581 1 435 788 736 1 336 1 126 315 1 084 29,1%

3270 2579 2518 3165 2939,4

17,5% 16,3% 15,9% 17,4% 16,9%

Összes tehergépkocsi (j/nap)
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Az övezethez közel eső, egyik legforgalmasabb európai korridor forgalmi adatait 2 mérési pont 

információi alapján mutatjuk be. 

 
 

2010-ben a nehéz teherjárművek és a nyerges szerelvények teljesítményében jelentős és átmeneti 

emelkedés következett be a 82-es szelvénynél található csémi mérőhelyen. 

Figyelembe véve a járműkategóriákat és a tehergépkocsi csoporton belül megkülönböztetett 

középnehéz, nehéz, pótkocsis és nyerges kategóriákat, az egyes pontokon átáramló volumenek 

becslése az alábbi képet rajzolja ki: 

 

23. ábra: Mérési pontokon átáramló volumen (t) 

A korábbi és az azt követő években is jellemző volt az áruáramlásnak ezen pontjára a viszonylag 

magas változékonyság. 

 

  

M1.es autópálya Számláló

állomás

kód 2008 2009 2010 2011 2012 szórás átlag

Tatabánya észak 1004 9 353 8 465 8 607 9 181 8 958 375 8 913 4,2%

Csem 3107 9 363 6 851 14 937 7 597 9 269 3 171 9 603 33,0%
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II.4.2. ELŐRETEKINTÉS, VÁRHATÓ TRENDEK A MAGYAR OLDALON 

 

24. ábra: Összes teherforgalom (j/nap) – 11-es út 

 

25. ábra: Összes teherforgalom (j/nap) – 10-es út 
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26. ábra: Összes teherforgalom (j/nap) – 117-es út 

 

27. ábra: Összes teherforgalom (j/nap) – 111-es út 

Az elmúlt évek jellemző trendjei alapján az előrejelzések a közeljövőre várhatóan stagnáló, illetve 

enyhén csökkenő volumenű teherforgalmat vetítenek előre. 
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Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet logisztikai, vállalkozási környezetének szlovák oldala 

kiváló logisztikai alapadottságokkal rendelkezik. Egyrészt átlósan átszeli a Pozsony-Érsekújvár-

Párkány-Budapest vasútvonal, másrészt számos közút sugarasan ide fut be: 

- a 76-os út Zselízen (Želiezovce) keresztül Léva (Levice) irányába, 

- a 63-as út Komárom (Pozsony) felé, 

- az 509-es út Érsekújvár (Nové Zámky) felé, 

- az 564-es út az Ipoly mentén szintén Léva (Levice) irányába. 

Az adottság önmagában még csupán nem kiaknázott lehetőség: ezek az útvonalak fejlesztésre 

szorulnak, hiányzik számos infrastruktúra-elem, melyek más rendszerekkel összeköthetik az övezetet 

(elsősorban is a párkányi áruforgalmi híd, vagy komp, de megemlíthető a köbölkúti vasúti felüljáró és 

a tervezett Párkány – Garamkálna, településeket elkerülő főút is).  
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28. ábra: Párkány közúti kapcsolatai 

A rendelkezésre álló információk alapján a közúti áruszállítás a következő teljesítménylenyomatokat 

mutatja a szlovák oldalon. 

Az alábbi elemzés a 2010-es forgalomszámlálási adatokon nyugszik, a hasonló kategóriájú 

magyarországi útvonalakon mért átlagos volumen/jármű adatok figyelembe vételével. 

Az elemzéshez rendelkezésre álló mérési pontok a Párkányból kiinduló négy, meghatározó útvonalon 

és az azokon áthaladó tehergépjárművek száma: 
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29. ábra: Forgalomszámlálási adatok Párkány térségében19 

Ebben a térségben a gépjárműforgalomra és következésképpen az áruforgalomra a legerősebb 

fókuszáló hatást Komárom, Érsekújvár és Léva gyakorolják. 

                                                           
19 Állami közlekedési forgalomszámlálás 2010, Nyitrai kerület (Geodézia, Bratislava; Slovenská správa ciesť) 
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30. ábra: A tágabb térség közlekedési gócpontjai20 

 

A rendelkezésre álló információk alapján a közúti áruszállítás a következő áruszállítási volumeneket 

mutatja a szlovák oldalon a vizsgált területen: 

Párkányból az Ipoly mentén haladó 564-es út 

 

                                                           
20

 Uo. 

Számlálóállomás Járművek

kódja száma (j/nap)

83140 484

85490 381

85498 387

85507 184

564-es út
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31. ábra: Áruszállítási volumen (t) Párkányból kiindulva (564-es út) az egyes mérési pontokon 

Ezen az útszakaszon jól követhető Párkány vonzása, az áruvolumen attól elhaladva erőteljesen 

csökken. 

 

Párkányból Léva irányába haladó 76-os út 
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32. ábra: Áruszállítási volumen (t) Párkányból Léva irányban (76-os út) az egyes mérési pontokon 

Léva áruszállítást vonzó hatása lényegesen erősebb Párkányénál. A két város közötti települések 

ebből az áruáramból annak egy részét megcsapolják. A Léva előtti intenzitás csaknem kétszerese a 

Párkánynál mérhető intenzitás mértékének, ami a két város eltérő aktivitás-sűrűségére vezethető 

vissza. 

 

Párkányból Érsekújvár irányába haladó 509-es út 
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33. ábra: Áruszállítási volumen (t) Párkány-Érsekújvár irányban (509-es út) az egyes mérési pontokon 

Érsekújvár potenciálja kb 2/3-a a Lévánál mértnek, amire az Érsekújvár előtt mért intenzitásból 

következtethetünk. A Párkányból kiinduló útvonal kezdeti intenzitása fele a Léva irányában mért 

intenzitásnak. 

 

Párkányból Komárom irányába haladó 63-as út 
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34. ábra: Áruszállítási volumen (t) Párkány-Érsekújvár irányban (509-es út) az egyes mérési pontokon 

A két város között mért intenzitás ezen a szakaszon kiegyenlítettnek minősíthető, kisebb közbenső 

ingadozással. Komáromnak elsősorban Pozsony és Érsekújvár felé erős az elosztó hatása. 

A mérési adatok alapján feltűnő az áruforgalomban mutatkozó pregnáns eltérés, az Esztergom 

térségében bonyolódó közúti áruforgalom a Párkány térséginek mintegy hétszerese. Ez a jelenség 

nyilván szoros összefüggésben áll a vállalkozássűrűségben megfigyelt különbségekkel. 

 

II.4.3. VASÚTI SZÁLLÍTÁS 

 

Az övezet magyar oldalának vasúti szállítása a 10-es út mentét és az M1-es autópálya irányát követi. 

Ez utóbbi nem gyakorol közvetlenül hatást az övezetre, a legjobb csatlakozási pont a közútra 

Komáromban található. A 2-es vonal döntően a személyszállításra alkalmas, itt a teherszállítás 

elenyésző. 

A szlovák oldal adottságai jobbak, aktivitása is magasabb. Jelenleg két fontos projekt működik a 

párkányi vasúti ponton: 
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35. ábra: Menetrendszerű tehervonatok a tágabb térségben 

1. Balkan train: árukat gyűjt össze Németországból, Csehországból, Lengyelországból és 

Szlovákiából, majd továbbítja a Balkán felé Szerbiába, Macedóniába, Bulgáriába, 

Görögországba és Törökországba; 

2. Carpathia train: árut gyűjt össze Németországból, Csehországból és Lengyelországból, majd 

továbbítja Románia és Moldávia felé. 

A vasúti teherszállítmányozásban Európa szerte működnek menetrend szerint közlekedő 

szerelvények. Az Európa centrumtérségei, valamint Délkelet-Európa és Kis-Ázsia között folyó 

szállítmányozásban is üzemelnek menetrendszerű tehervonatok, amelyek a Power Railer South East 

Europe logisztikai koncepciójába illeszkednek. Ezek a vonatok gyors, biztonságos, és árban 

versenyképes opciót biztosítanak a teherfuvarozás számára. Fix útvonaluknak és menetrendjüknek 

köszönhetően pedig a szállítás menete és időigénye kiszámítható.  
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Napi rendszerességgel közlekedik vasúti szerelvény a Balkán és Kis-Ázsia irányába. A szerelvényeket 

Párkány, Sopron, Ljubljana-Zalog, Villach, és Kiskunhalas pályaudvarain csatolják össze. Az ezeken a 

pontokon összecsatolt szerelvények a Balkán összes országát, valamint Törökországot kapcsolják be 

az európai vasúti teherszállítás hálózatába.  

Románia és az európai centrumtérségek között a Carpathia Express teremti meg a rendszeres 

tehervasúti kapcsolatot, a szerelvényeket Brnóban és Sopronban kapcsolják össze. A Brno felől 

érkező tehervonatok érintik Párkány pályaudvarát is. 

Az alábbi táblázat visszatekint az elmúlt 25 év szállítási aktivitására ezen a ponton: 

Év Beléptetett 

szerelvény 

Kiléptetett 

szerelvény 

Berakott áru 

mennyisége (t) 

Személyi 

állomány 

1988 6 835 6 896 537 117 1 260 

1993 1 765 2 251 172 920 593 

1998 1 440 1 488 162 207 365 

2001 1 185 1 442 85 959 199 

2011 900 624 n.a. 78 

2012 1 300 2 031 528 00021 78 

2. táblázat: A párkányi pályaudvar forgalma 

A táblázatból jól kivehető, hogy a KGST idejében az egyik legfontosabb átrakodó állomásként 

funkcionáló párkányi két évtized alatt korábbi kapacitásainak egy tizedére esett vissza, és a régió 

egyik legjelentősebb foglalkoztatói státuszát is elveszítette. Az említett két projektnek köszönhetően 

az elmúlt években a forgalom újra látványos növekedésnek indult, ami biztató jel a jövőre nézve, a 

tervezett övezet tranzitszerepére tekintettel is. 

A Balkan és a Carpathia vonatok jelentőségét jelzi, hogy a pályaudvar teljes teherforgalmából 2012-

ben 432+202 szerelvényt tettek ki, a szállítási volumenből pedig 528 000 tonnát, megközelítve az 

1988-as rekordév szintjét. 

A két projekt továbbgyűrűző hatásának tekinthető a DHL és a DB Schenker érdeklődése is, ami 

középtávon akár napi 600 tonnás szállítási volumennövekedést eredményezhet a párkányi 

pályaudvaron. 

                                                           
21 Csak a két projektre vonatkozóan rendelkezünk adattal. 
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A térség szempontjából további kapcsolódási lehetőséget jelent a V0-projekt. A projektötlet és -terv 

elfogadásra került, a projekt így a megvalósítás fázisába kerülhet. Lényeges új elem, amely a sugaras 

szerkezet oldása, illetve a főváros tehermentesítése szempontjából elengedhetetlen. A „V0” körgyűrű 

Komáromból kiindulva, Tatabányán és Cegléden keresztül, a Dunán át köti össze a vasúti árufolyamot 

kelet-nyugati irányban Szolnoknál. A 160 km/h-s sebességűre tervezett vasúti szakasz a 

tranzitforgalom jelenlegi 4-5 napos áthaladási idejét rövidíti 1 napra.22  

A szintén a tervek szintjén létező, a Magyar Suzukihoz kapcsolódó járműipari zóna éppen a V0 

csatlakozási pontjával, Tatabányával kapcsolja össze Esztergomot, és a jövőbeni közúti kapcsolat 

biztosíthatja az új szállítási hubhoz az eljutást. 

 

36. ábra: A tervek szerint 2017-re elkészülő V0 projekt 

 

II.4.4. AZ ÖVEZET HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZÁLLÍTÁSI VOLUMENE 

 

Az övezeten belül található cégek határon túlra irányuló áruforgalmára vonatkozóan 2003-ban és 

2005-ben készített felmérést az Ister-Granum eurorégió munkaszervezete. Az első alkalommal havi 

szinten átlagosan 17 és 19,5 ezer tonna közötti áruforgalmat mértek magyar-szlovák relációban, amit 

                                                           
22

 A projekt e tekintetben befolyásolja a tervezett széles nyomtávú vasút kiépítését is. 
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több mint 1000 tehergépjármű bonyolított le. Ez a volumen 2005-re tovább nőtt, elérve a havi átlag 

25-26 000 tonnás forgalmat. 

 

 

CÉG NEVE SZÁLLÍTÁS 
VOLUMENE 

IDŐINTERVALLUM ÖSSZESEN 

Bokk-Net Kft. (Esztergom) 15 x 24 t 1 hét 360 t/hónap 

Chimpex Kft. (VIFON) 
(Esztergom) 

6–8 x 24 t 1 nap 
 

4.320–5.760 t /hónap 

Colgate-Palmolive 
Magyarország Kft. (Dorog) 

3 x 24 t 1 hét  288 t/hónap 

Eurasia Sped (Magyar 
Suzuki Rt.) (Esztergom) 

300 x 3,4 t 
300 x 24 t 

1 hónap  
 

8.220 t/hónap* 

Forest Papír Kft. 
(Lábatlan) 

2 x 7,5 t 
35–40 x 24 t 

1 hónap 855–975 t/hónap 

Habasit Hungária Kft. 
(Esztergom) 

x  x 

Holcim Hungária Kft. 
(Lábatlan) 

x  
 

x 

Icopal s.r.o. (Párkány) 45–50 x 24 t 1 hónap (ápr. – okt.) 540–600 t/hónap 

Kappa Packaging Slovakia 
s.r.o. (Párkány) 

100–140 x 7,5 t 
50–60 x 24 t 

1 hónap 1.950–2.490 t/hónap 

Lafarge Aragonit Kft. 
(Lábatlan) 

x  x 

Piszkei Papír Rt. (Lábatlan) 6 x 24 t 1 hónap 144 t/hónap 

Richter Gedeon Rt. 
(Dorog) 

x  x 

Rosenberg Hungária Kft. 
(Tokodaltáró) 

1 x 7,5 t 1 hét 30 t /hónap 

Sanyo Magyarország Kft. 
(Dorog) 

3 x 7,5 t 1 hét 90 t/hónap 

Tyco Hungary Kft. 
(Esztergom) 

x  x 

Zoltek Rt. (Nyergesújfalu) 25 x 24 t 1 hónap 600 t /hónap 

Összesen: 1.093–1.236 
JE/hónap 

1 hónap 17.397–19.557 
t/hónap 

3. táblázat: Szállítási volumenek észak-déli viszonylatban az övezet térségében (2003) 

 

  

                                                           
*
 A Suzuki II. beindítását követően. 
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CÉG NEVE 
SZÁLLÍTÁS 

VOLUMENE 
IDŐINTERVALLUM ÖSSZESEN 

Bokk-Net Kft. (Esztergom)  3 x 20 t 1 hét 240 t/hó 

Chimpex Kft. (VIFON) (Esztergom)  
3 x 24 t 

1 x 10 t 
1 hó 82 t/hó 

Colgate-Palmolive Magyarország Kft. 

(Dorog)  
3 x 24 t 1 hét 288 t/hó 

Eurasia Sped (Magyar Suzuki Rt.) 

(Esztergom)  

86 x 3,4 t 

349 x 24 t 
1 hó 8.764 t/hó 

Forest Papír Kft. (Lábatlan)  
6 x 15 t 

1 x 3 t 

1 hó 

1 hét 
102 t/hó 

Holcim Hungária Kft. (Lábatlan)  10.000 t 1 hó 10.000 t/hó 

Icopal s.r.o. (Štúrovo)  45–50 x 24 t 1 hó 540–600 t/hó 

Kappa Packaging Slovakia s.r.o. 

(Štúrovo)  

100–140 x 7,5 t 

50–60 x 24 t 
1 hó 1.950–2.490 t/hó 

Piszkei Papír Rt. (Lábatlan)  17 x 24 t 1 hó 408 t/hó 

Rosenberg Hungária Kft. (Tokodaltáró)  3 x 1 t 1 hét 12 t/hó 

Sanyo Magyarország Kft. (Dorog)  10 x 7,5 t 1 hét 300 t/hó 

TYCO Hungary Kft. (Esztergom) 
1 x 3,5 t 

1 x 2 t 
1 hét 22 t/hó 

Zoltek Rt. (Nyergesújfalu)  
3 x 60 t 

1 x 40 t 
1 nap 2800 t/hó 

Összesen:  1.065–1.120 jármű 1 hónap 
25.508–26.108 

t/hó 

4. táblázat: Szállítási volumenek észak-déli viszonylatban az övezet térségében (2005) 
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Ugyanez a folyamatos élénkülés volt megfigyelhető a Mária Valéria híd teherforgalmában is, 

függetlenül a 3,5 tonnás súlykorlátozástól. 2007. december 21-én a határőrizet és a vámvizsgálat – a 

schengeni övezethez történt csatlakozással - megszűnt a határállomáson, így adatok eddig a napig 

állnak rendelkezésre. 

 

37. ábra: Tehergépjármű-forgalom az esztergomi határátkelőnél 2001 óta. forrás: Határőrség 

A fenti folyamatok a 2008-ban kirobbant gazdasági világválság hatására megtörtek. Tekintettel arra, 

hogy a térségben az elmúlt időszakban három nagyvállalat (Kappa Packaging, Párkány; Lábatlani 

Papírgyár, Holcim, Lábatlan) is beszüntette tevékenységét, valószínűsíthetően jelentősen csökkent az 

áruszállítás volumene.  

A továbbra is jelentős mennyiségben fuvarozó cégek közül kiemelkedik a Kirchhoff (Esztergom), 

amely havi átlagban 1 500, valamint a Calmit (Lábatlan), amely megközelítőleg 800 tonna árut 

fuvaroz magyar-szlovák relációban. 

A Suzuki-gyárba jelenleg északi irányból naponta 40-45 kamion érkezik, ezek 2/3-a Rajkánál, 1/3-a 

Vámosszabadinál lépi át a határt. 

A határon túlra irányuló szállítási igények visszaesése mindazonáltal egyrészt átmenetinek 

tekinthető, másrészt a párkányi ipari parkban megjelent befektetők jelentős mértékű új 

beruházásokat terveznek, amelyekhez magyarországi nyersanyagra nagy mennyiségben lesz 

szükségük. A kompátkelő emellett várhatóan a tágabb térség igényeit is ki kell majd, hogy elégítse, 

hiszen Budapest északnyugati térségéből ez lesz a legközelebbi határátlépési lehetőség. Várható, 

hogy a szolgáltatások színvonalának emelkedésével, valamint a rendelkezésre álló kapacitások 

integrációjával, közös meghirdetésével a vállalkozási tevékenység és ezzel együtt a szállítmányozás is 

új lendületet kap. 
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III. A FEJLESZTÉS INDOKOLTSÁGA FOGLALKOZTATÁSI SZEMPOTNBÓL 

III.1. A TÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRUKTÚRÁJA 

A foglalkoztatás növelése az Európai Unió Lisszaboni Stratégiájának és az EU 2020 Stratégiának is 

egyik alapköve, mivel egy térség versenyképességét alapvetően befolyásolja a helyi humánerőforrás 

minél teljesebb bevonása a termelési folyamatokba. 

A népesség korszerkezete az egyik legnehezebben módosítható körülmény a foglalkoztatás 

növelésében, hiszen “azonnali” megváltoztatását csak az odavándorlás támogatásával lehet elérni, 

ami azonban beilleszkedési problémákat, általánosan társadalmi feszültségforrást is hordozhat 

magában.  

 

38. ábra: Aktívkorúak aránya a teljes népességen belül az Ister-Granum EGTC tágabb térségének 

településein (2010) 
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A fenti ábra tanúsága szerint az aktív korú népesség aránya a szlovákiai városokban kimagasló, de a 

községek többségében is meghaladja a 70%-ot. Csak a városoktól távol eső falvakban esik 70% alá az 

aktív korúak aránya. Ezzel szemben a magyarországi településeken kisebb arányszámokkal 

szembesülhetünk.  

Komárom-Esztergom megyében a fővároshoz képest valamivel nagyobb részesedést képviselnek az 

aktív korúak a teljes lakosságon belül, főleg a városokban, azonban épp Esztergom esetében relatíve 

alacsony az arányszám. A rendelkezésre álló adatok alapján a szobi kistérség északi falvaiban 

mutatkozik a legkedvezőtlenebb korszerkezet, ahol az aktív korúak aránya gyakran 65% alatt marad, 

öregedési indexük pedig kiemelkedően magas. 

A foglalkoztatási helyzet kapcsán éles különbségek figyelhetőek meg a vizsgált terület két oldalán. 

Szlovákiában az elmúlt évtized közepéig igen súlyos problémát jelentett a munkanélküliség, de az 

Európai Uniós csatlakozás időszakától kezdődően a ráta értéke csökkenni kezdett. Ebben jelentős 

szerepet töltöttek be az országba érkezett külföldi tőkeberuházások, amelyek a munkaalkalmak 

számát jelentős mértékben gyarapították. Bár a vizsgált térséget a nagyobb külföldi beruházások 

elkerülték, a települések többségében így is csökkenni tudott a munkanélküliség. 2010-re azonban, 

elsősorban a gazdasági válság hatására az arányszám újra megnőtt, a térség legtöbb községében a 

munkanélküliek aránya a teljes népességen belül meghaladta a 10%-ot. Az EGTC térségének 

magyarországi részén ez az arányszám egyik településen sem érte el ezt az értéket.  

Az Ister-Granum térség környezetében főleg Komárom-Esztergom megye délnyugati felében, illetve 

Nógrád megyében jelent súlyos problémát a munkanélküliség. Azonban a budapesti 

agglomerációban, és Esztergom környékén a válság előtt egyetlen településen sem haladta meg a 

munkanélküliek aránya a teljes népességen belül az 5%-ot, sőt gyakran 2,5% alatt volt. A gazdaság 

romló helyzetéből fakadóan 2010-re az arányszám is megugrott, a legtöbb településen 5-6% körül 

alakult, Esztergom városban például 2,5%-ról 4,5%-ra emelkedett, ám ez még mindig kevesebb, mint 

az országos átlag fele. 

Összességében megállapítható, hogy  a két oldal foglalkoztatási helyzetében jelentős 

komplementaritások figyelhetők meg. A határ elválasztó hatásának következtében a szlovák oldal 

erősen tompítva részesül csupán a magyar oldal gazdasági dinamikájának foglaloztatásserkentő 

hatásaiból. A két térség szorosabb összekapcsolása egy foglalkoztatási szempontból is lényegsen 

kiegyenlítettebb, ezáltal pedig versenyképesebb térséget hozhatna létre az övezet környezetében. 
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III.2. A TÉRSÉG OKTATÁSI-KÉPZÉSI SZERKEZETE 

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet ITB kialakítása automatikusan magával hozza a 

szakképzett munkavállalók iránti igény megjelenését. Ahhoz, hogy releváns célokat lehessen kitűzni, 

és ahhoz a megfelelő stratégiát ki lehessen alakítani, ismerni kell az övezet magyarországi és 

szlovákiai „magtérségében” megtalálható szakképzési kapacitásokat. 

 

III.2.1. KIINDULÁSI HELYZET 

 

A magyarországi oktatásirányítás döntése értelmében kiemelt szerepet kap a szakképzés, elsősorban 

az iskolarendszerű szakképzés, melynek koordinációját a kormány 125 szakképesítés esetében a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamarára bízta. Megjelent az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ) is a 

150/1012. (VII. 6.) Kormányrendelet mellékleteként, amely tételesen tartalmazza többek között azt 

is, hogy mely szakmákat lehet iskolarendszerben oktatni, mely szakmák esetében kapnak szerepet a 

felnőttképzési intézmények, és mely szakképesítések esetében lehetséges mind a két megoldás. 

Az OKJ a szakképesítés szintjeit a következők szerint csoportosította: 

SZAKKÉPESÍTÉSEK / SZAKKÉPESÍTÉS-

RÁÉPÜLÉSEK: 486 DB 

RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉSEK: 146 DB 

Ebből csak iskolarendszerben szervezhető: 14 db 

Iskolarendszeren kívül, vagy speciális 

szakiskolai keretekben szervezhető, vagy a HÍD 

II. programban szervezhető 146 db 

Ebből csak iskolarendszeren kívül szervezhető: 

208 db 

Mind a két módon szervezhető: 264 db 

 

A szakmai és vizsgakövetelmények zöme már megjelent, és az iskolarendszerben képzők munkájához 

nélkülözhetetlen kerettantervek is kiadásra kerültek.  

A stratégia kidolgozásához szükséges ismerni a működő (nyilvántartási számmal rendelkező) 

szakképző intézményeket, különös tekintettel a felnőttképzési intézményi akkreditációval 

rendelkezőkre. Számuk egyértelműen fellelhető, tevékenységük nyomon követése azonban leginkább 

az iskolarendszerű képzők esetén lehetséges, mert a piaci alapon szerveződő felnőttképzési 

szervezetek palettája gyorsan változik. 
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  A23 B24 C D E F 

ISTER-GRANUM 
EURORÉGIÓ 

TELEPÜLÉSEI (MAGYAR-
ORSZÁG)25 

Szakiskolai 
vagy 

speciális 
szakiskolai 

vagy 
szakközépisk

olai 
feladatok 

valamelyikét 
ellátó 

intézmények 
(feladatellát

ási hely 
szerint) 

Ebből 
felnőttképzé

si 
intézményi 

akkreditáció
val is 

rendelkező 
(feladatellát

ási hely 
szerint) 

Élő 
bejegyzéssel 
rendelkező 

iskolarendsz
eren kívüli 

felnőttképző
k (székhely 

szerint) 

Ebből 
intézményi 

akkreditáció
val 

rendelkező 
felnőttképző
k (székhely 

szerint) 

Összes 
szakképző 
intézmény, 
szervezet, 
vállalkozás 

(A+C) 

Ebből 
intézményi 

akkreditáció
val 

rendelkező 
felnőttképző

k (B+D) 

Dág 0  0  1  0  1  0  

Dorog 1 0 6 1 7 1 

Esztergom 9  2  40  7  49 9  

Kesztölc 0  0  3  0  3  0  

Kóspallag 0  0  0  0  0  0  

Lábatlan 0  0  2  0  2  0  

Letkés 0  0  1  0  1  0  

Nagymaros 0  0  4  0  4  0  

Nagysáp 0  0  0  0  0  0  

Nyergesújfalu 1  0  3  0  4  0  

Piliscsaba 0  0  6  0  6  0  

Pilismarót 0  0  1  0  1  0  

Pilisszentkereszt 0  0  4  1  4  1  

Pilisszentlászló 0  0  1  0  1  0  

Tát 0  0  0  0  0  0  

Tokod 0  0  2  0  2  0  

Tokodaltáró 0  0  0  0  0  0  

Úny 0  0  1  0  1  0  

Vámosmikola 0  0  1  0  1  0  

Verőce 0  0  2  0  2  0  

Visegrád 0  0  1  0  1  0  

                                                           
23

 Forrás: Oktatási Hivatal – www.oktatas.hu  
24

 Forrás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság – www.nive.hu  
25

 A magtérség sárgával jelölve. 

http://www.oktatas.hu/
http://www.nive.hu/
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  A23 B24 C D E F 

ISTER-GRANUM 
EURORÉGIÓ 

TELEPÜLÉSEI (MAGYAR-
ORSZÁG)25 

Szakiskolai 
vagy 

speciális 
szakiskolai 

vagy 
szakközépisk

olai 
feladatok 

valamelyikét 
ellátó 

intézmények 
(feladatellát

ási hely 
szerint) 

Ebből 
felnőttképzé

si 
intézményi 

akkreditáció
val is 

rendelkező 
(feladatellát

ási hely 
szerint) 

Élő 
bejegyzéssel 
rendelkező 

iskolarendsz
eren kívüli 

felnőttképző
k (székhely 

szerint) 

Ebből 
intézményi 

akkreditáció
val 

rendelkező 
felnőttképző
k (székhely 

szerint) 

Összes 
szakképző 
intézmény, 
szervezet, 
vállalkozás 

(A+C) 

Ebből 
intézményi 

akkreditáció
val 

rendelkező 
felnőttképző

k (B+D) 

Zebegény 0  0  3  0  3  0  

Összesen 10  2  82 9  93  11  

5. táblázat: Szakképzést nyújtó intézmények az Ister-Granum EGTC 

területének magyar oldalán (kiemelve az övezethez tartozó és ahhoz kapcsolható települések) 

A legtöbb Esztergomban működik, ráadásul felnőttképzési intézményi akkreditációval rendelkező is 

csak itt található. Igaz, képzői közül négy autósiskola. Esztergomot Nyergesújfalu és Tokod követi.  

Minden képzőnél megfigyelhető, hogy alapító okiratában, működési engedélyében, vagy 

felnőttképzési tevékenységében a megjelölt tevékenységek száma meghaladja a ténylegesen végzett 

tevékenységeket. Leginkább a felnőttképzési vállalkozásoknál figyelhető meg mindez. Legtöbb 

bejegyzés (új képzés, törlés, módosítás) az Oktáv ZRt. esetében figyelhető meg, ahol ez a szám 1074. 

Működésükre nagyfokú rugalmasság jellemző, nem áll távol tőlük a „ma kitalálom, holnap 

megcsinálom” elv. 

A magyar oldalon működő iskolarendszerű képző intézményeket az alábbi táblázat mutatja be: 
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OM 

azonosító 
Intézmény megnevezés Cím Képzési szerkezet26 

038526 

Montágh Imre Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Óvoda, Általános 

Iskola és Speciális Szakiskola, 

Esztergom 

2500 Esztergom, 

Dobogókői út 29 

Önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő 
modul (2év) 
Háztartási ismeretek és gyakorlat 
háztartástan 
konyhatechnika 
kertművelés 
Egyszerű betanulást igénylő munkák 
agyagozás (alaptechnikák) 
szövés (alaptechnikák)  
Másodszakmák, az önálló életvezetés 
modulra épül (2 év) 
Szövő 
Parkgondozó 

031963 
K-EMÖ Géza Fejedelem Ipari 

Szakképző Iskolája 

2500 Esztergom, 

Budai Nagy 

Antal út 24 

gépi forgácsoló 
szerszámkészítő 
központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 
elektromechanikai műszerész 
festő, mázoló, tapétázó 
kőműves és hidegburkoló 
asztalos 
karosszérialakatos 
szerszámkészítő 
asztalos 
fodrász 
autóelektronikai műszerész 

gépgyártástechnológiai technikus 

031940 

Szent Imre Általános Iskola, 

Gimnázium és Szakközépiskola, 

Esztergom 

2500 Esztergom, 

Főapát út 1 

Informatikai rendszergazda 

CISCO képzések 

031968 
Balassa Bálint Gazdasági 

Szakközépiskola és Szakiskola 

2500 Esztergom, 

Szent István tér 

7-9 

Eladó 

Kereskedő 

Szakács 

Cukrász 

Pincér 

Vendéglátásszervező-vendéglős 

6.táblázat: Iskolarendszerű képző intézmények a régió magyar oldalán 

 

A szlovákiai részen a szakképzés majdnem teljes egészében – magyarországi fogalmak szerint – 

iskolarendszerben történik. Természetesen léteznek magánkézben lévő szakképzők, de a beszerzett 

információk alapján a szakképzésben résztvevők 97%-ban az iskolarendszer képzéseit veszik igénybe. 

                                                           
26 Forrás: intézményi honlapok 
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Ebből a szempontból megoldandó probléma a határ kétoldalán megszerezhető szakképesítések 

elismerése. Jóllehet, ma egyre inkább a megszerzett munkatapasztalat a lényeges az állásinterjúk 

során (amikor nem egyszerűen betanított munkásokat keresnek), a végzettség egy-egy ellenőrzés 

során fontos lehet, és ezért a munkaadó is megkövetelheti. A magyar és a szlovák szakképesítések 

közötti átmenet megteremtésében fontos szerepe lehet egy olyan, határon átnyúló képző 

intézménynek, amely az elméleti és a gyakorlati képzési elemeket egyaránt biztosítani tudja mindkét 

képzési rendszerben. 

Iskola neve Oktatott szakok 

Érsekújvári járás  

Súkromná obchodná 
akadémia Štúrovo / 
Elokované pracovisko 
Nitra 
Štúrovo 

4 éves szak: kereskedelmi akadémia: 2 éves szakok: kereskedelmi 
akadémia, idegenforgalom, közigazgatási asszisztens, adózási 
szolgáltatások.  

Stredná odborná škola  
Štúrovo 

4 éves szakok: kereskedelem és vállalkozás, szerelő - villanyszerelő, 
üzletvezető, gépek és berendezések szerelője, 3 éves szakok: szerelő, 
villanyszerelő, fémmegmunkálás, ács, eladó, technikai és adminisztratív 
munkás. 

7. táblázat: Szakképzést nyújtó intézmények az Érsekújvári járásnak a régióra eső területén 
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Párkányban egy gazdasági és kereskedelmi irányultságú szakközépiskola, és egy hasonló profilú 

magán akadémia működik27. Figyelemre méltó az a tény, hogy ez a magán szakképző intézmény – 

együttműködési szerződés keretében – egy csehországi egyetem kihelyezett képzéseként „Logisztika” 

felsőfokú képzést folytat. Hasonló együttműködés kialakítása van folyamatban a Miskolci 

Egyetemmel is. Az oktatott szakirány az Övezet szempontjából is fontos képzési területet ölel fel. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy Szlovákiából jelentős számban jelentkeznek magyarországi szakképző 

intézményekhez, kihasználva rugalmasságukat. Ez azt is mutatja, hogy a kínált képzési palettán 

megtalálhatóak azok a képesítések, amelyek a szlovák munkaerőpiacon is keresettek. 

 

III.2.2. TEVÉKENYSÉGI KONCEPCIÓ 

Az Övezet kialakítása szükségessé teszi a térségben működő vállalkozások képzési igényét kielégítő 

intézmény létrehozását. Feladatát a szakképzés-szervezési társulások tevékenységét újragondolva 

határon átnyúlóan látná el, jogi keretekbe foglalt partnerségek kialakításával. Nagy hangsúlyt kapna a 

meglévő képzési kapacitások kihasználása, új elemként meg kell jelennie a képzésfejlesztésnek. 

Feladatát önálló egységként, vagy már létező szervezet részeként is elláthatja. Fontos, hogy a 

felsorolt feladatok elvégzését a Felnőttképzési Akkreditációs Testület által tanúsított akkreditált 

felnőttképzési intézmény végezze. Ez nélkülözhetetlen állami, vagy európai források bevonása 

esetén. Koordinációs „ernyőszervezetként” kell működnie, ami alkalmasabbá teszi a különböző 

érdekek kiegyenlítésére, valamint a különböző távú képzési tervek megvalósítására. A szervezetnek 

bizonyos idő meghatározása után önfenntartó módon kell működnie. 

Tevékenysége a következők szerint foglalható össze: 

 képzési koordináció  

 képzők munkájának segítése projektek generálásával 

 szemléletformálási tevékenység 

 „jó gyakorlatok” bemutatása 

 „benchmarking” tevékenység 

 a klaszterszerű működések előmozdítására irányuló rendezvények 

 az övezetben dolgozó pedagógusok, oktatók, vállalati gyakorlati oktatók speciális képzése, 

továbbképzése 

 iskolarendszeren kívüli felnőttképzés 

                                                           
27 Fontos megemlíteni, hogy a szomszédos Lévai járásban 10, a Komáromiban 7, az érsekújváriban pedig tobábbi 9 szakképző iskola 
működik. 
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 szakképzések Országos Képzési Jegyzék szerint, saját jogon is, de sokkal inkább a képző 

partnerek bevonásával 

 vállalati folyamatokhoz kapcsolódó egyéb szakmai célú képzések saját jogon 

 munkakörök ellátásához szükséges betanító jellegű képzések 

 munkaköri feladatok magasabb szintű ellátásához kapcsolódó munkaköri 

kompetenciafejlesztő képzések  

 speciális, az övezet és az Ister-Granum EGTC érdekérvényesítését segítő képzések. 

A fenti feladatokat részenként végzi más képző is, de a tapasztalat az, hogy világos érdekeltségi és 

ösztönzési rendszerre alapozott partnerségi viszonyban dolgozó képzői hálózat a régióban nincs. 

Amennyiben a javasolt koncepció megvalósítható, az egyik legfontosabb és egyben legelső döntés a 

szervezet státuszának meghatározása.  

További fontos területe lehet az együttműködésnek a képzési kapacitások összefűzése alapján 

történő együttműködés pl. gépészeti szakmák területén. Az elméleti képzést Párkányban, a gyakorlati 

képzést Esztergomban lehetne megvalósítani, a megfelelő jogi háttér megteremtésével. Fontos tudni, 

hogy Szlovákiában a képző intézmény állami akkreditációs folyamaton viszi végig az adott szakirányt, 

mielőtt elindítaná. Az állami akkreditáció biztosítja, hogy a megszerzendő végzettség államilag 

elismert lesz.  

 

III.2.3. IRÁNYÍTÁSI KONCEPCIÓ, PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁGI KONCEPCIÓ 

 

A létrehozandó szervezet irányításánál olyan mechanizmusokat kell kialakítani, amely nem csorbítja a 

társulás tagjainak önállóságát. Érdekkiegyenlítő mechanizmusok beépítése szükségszerű. Fontos, 

hogy a határ mindkét oldalán jöjjön létre a hatályos jogszabályok szerint működő szervezet, 

amelynek irányítását a duális szakképzési rendszer innovációját kihasználva célszerű Magyarországon 

kiépíteni. A javasolt kezdő létszám 2-2 fő, a vezető kivételével az induláskor részmunkaidőben. A 

komplett irányítási, majd az ehhez kapcsolódó ösztönzési rendszert a társulási szándék kinyilvánítása 

előtt, többoldalú tárgyalások során kell kidolgozni. Az irányításai koncepciónak tartalmaznia kell a 

pályázatokon való indulások témakörét is. 

A kialakítandó szervezetnek oly módon kell működnie, hogy pénzügyi és szervezeti szempontból is 

“meg tudjon állni a saját lábán”. Bevételi források: 

 nyílt, piaci képzések 

 pályázatok 
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 vállalati képzések. 

Célszerű megfontolni, hogy az általános marketingeszközökre a szervezet irányítói közös forrást 

találjanak, akár tagdíjjal, akár a meglévő kapacitások összevonásával. 

 

III.2.4. FELADATOK DÖNTÉS UTÁN 

 

A „rajthoz álláshoz” a következő feladatokat kell elvégezni: 

 a felkészítendő szervezet kijelölése 

 a képzési programok meghatározása 

 a képzési programok elkészítése, vagy elkészíttetése 

 a felnőttképzési nyilvántartási szám megszerzése Magyarországon 

 együttműködések kialakítása Szlovákiában (intézmények, köztestületek) 

 jogszerű működés megteremtése Szlovákiában. 

 

További feladatok: 

- képzési terv, üzleti terv elkészítése: 

 személyi feltételek 

 tárgyi-technikai feltételek 

 marketing és sales megtervezése 

 pénzügyi tervezés 

 források meghatározása, biztosítása; 

- lLegalább egy akkreditált képzési program összeállítása, vagy átvétele; 

- a programakkreditációs eljárás lefolytatása, a lajstromszám és tanúsítvány megszerzése; 

- a lajstromszámmal ellátott képzési program végrehajtása; 

- intézményi akkreditációs dokumentumok (kézikönyv, eljárások, szabályzatok, alkalmazott 

bizonylatok) összeállítása; 

- az akkreditációs eljárás lefolytatása, az intézményakkreditációs lajstromszám és tanúsítvány 

megszerzése. 

Döntést igényel, hogy már egy ilyen akkreditációval működő képző végzi-e majd ezt a tevékenységet, 

vagy új szervezeti egységet kell létrehozni. A döntést sok tényező befolyásolhatja, de miután a 

szakértelmen túl a rugalmasság és a gyorsaság tekinthető a legfontosabb tényezőnek egy jól működő 
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felnőttképzési intézmény esetén, új egység létrehozása indokolt, amely a határ mindkét oldalán 

jogszerűen tevékenykedik. Ehhez a megfelelő jogi-intézményi keretet az EGTC biztosítani tudja. 
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IV. SZINERGIAVIZSGÁLAT 

IV.1 AZ ÖVEZET ELEMEINEK BEAZONOSÍTÁSA 

IV.1.1. A FEJLESZTÉSEK CÉLRENDSZERE 

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet integrált területi beruházás projektjei mind 

rendelkeznek egy sajátos belső célhierarchiával. Ugyanakkor egyenként és összességében is egy 

közös nagy célrendszer megvalósulását is segítik. 

A határ menti együttműködési programok legfőbb küldetése a területi, gazdasági és társadalmi 

kohézió erősítése. Ezáltal járulhatnak hozzá leginkább az Európai Unió egységes belső piacának 

kialakulásához és sikeres működéséhez. Az ITB így nem kizárólag ágazati szempontból értelmezhető, 

hanem az adott határtérség belső kohéziója oldaláról is. 

A szinergiavizsgálat keretében ezért elemezzük, hogy a tervezett fejlesztések miként hatnak az Ister-

Granum EGTC magtérségének belső szerkezeti viszonyaira, hogyan segítik elő egy egységes 

gazdasági-foglalkoztatási térség kialakulását, és miként javítják a határon átnyúló kormányzási 

(governance) feltételeket. 

A jelen dokumentum keretében nem kerül sor átfogó kohézióvizsgálatra, viszont tárgyaljuk az ITB 

legvilágosabban beazonosítható hatásait a területi, gazdasági és társadalmi kohézióra. A tervezett 

beavatkozások révén a határtérség kiegyensúlyozott és integrált fejlesztését szeretnénk 

megvalósítani. A kiegyensúlyozottság a komplementer adottságok közös hasznosítását jelenti úgy, 

hogy a vállalkozási aktivitásban, a nagyvállalatok jelenlétében, valamint a foglalkoztatási mutatókban 

megfigyelhető különbségek enyhüljenek, megfelelő időtávon belül el is tűnjenek, miközben a 

vállalkozások megtelepedését és működését segítő intézmények és szolgáltatások a határ mindkét 

oldalán érzékelhető fejlődést indukáljanak. 

Az integrált fejlesztés lényege pedig abban áll, hogy a határ két oldalára nem mint két különálló 

entitásra tekintünk, hanem a lehetőségeket mindkét fél hasznára kívánjuk kiaknázni, és ehhez a 

régiót egységes egészként kell kezelnünk. 

Az átfogó cél eléréséhez a térség versenyképességének, gazdasági és munkaerő-piaci integrációjának 

és a határon átnyúló partnerségnek az erősítésére van szükség. 
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39. ábra: Az IGVLÖ integrált célrendszere 
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a) A versenyképesség erősítése 

Az alábbiakban kifejtésre kerülő beavatkozások fő célja, hogy javítsák a régió versenyképességét. 

Ehhez egyrészt úgy járulnak hozzá, hogy a vállalkozások megjelenését és működését segítő 

szolgáltatásokat hoznak létre, illetve javítják a szállítási feltételeket; másrészt az innovációs 

kapacitást erősítik, az integrált szakképzési modell bevezetésével és az itt folyó kutatási-fejlesztési 

aktivitások révén. 

 

b) A belső gazdasági és munkaerő-piaci integráció erősítése 

A térség belső (területi, gazdasági és társadalmi) kohéziójának erősítése érdekében szükséges, hogy a 

gazdasági és munkaerő-piaci integrációt fejlesszük. Ennek eszközei: az övezet közös arculatának, 

megjelenésének (identitásának) kialakítása, a munkaerő-piaci szolgáltatások integrált fejlesztése, 

valamint a megújuló energiaforrásokra alapozott, határon átnyúló energetikai szolgáltatási rendszer 

kiépítése. Ez utóbbi szorosan kapcsolódik az övezeten belül tervezett kutatási-fejlesztési 

tevékenységhez is. 

 

c) A határon átnyúló partnerség erősítése 

Az övezet kialakítása és menedzselése során a határon átnyúló fejlesztéseknek egy egészen új 

modellje alakulhat ki, amely a régióban érdekelt feleket egy közös partnerségben egyesíti, 

mindhárom szektorból. Ennek az EGTC-központú modellnek számos továbbgyűrűző hatása lehet a 

belső kapcsolatok erősödése révén. Az ITB irányítása ezt a szoros együttműködést ki is fogja 

kényszeríteni. 

 

IV.1.2. A FEJLESZTÉSEK ÁLTAL ÉRINTETT SZEREPLŐK ÉS ÉRDEKELTSÉGEK RÖVID BEMUTATÁSA 

A fejlesztési programok célja egyrészt a betelepülési feltételek javítása, másrészt a gyártó és 

logisztikai képességek megtelepítéséhez szükséges infrastrukturális elemek kialakítása, harmadrészt 

a két terület között az átközlekedés megteremtése, ezzel a szinergiákból adódó előnyök kihasználása, 

ezáltal új minőség elérése. A fejlesztési program jól kivehető logikája szerint először a projektterület 

ún. magövezetének összekapcsolása és a tevékenységsűrűség növelése a cél. Ezt követően további 

programokkal bővíthető a fejlesztési rádiusz.  

Az övezet elemeinek beazonosítása során figyelembe vettük egyrészt a meglevő és tervezett ipari és 

logisztikai kapacitásokat, másrészt a kialakítandó teljes rendszer összhangját fogalmaztuk meg. 
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a) Magterületi beruházási elemek 

A fejlesztés magterületét az Ebed-Párkány-Esztergom-Nyergesújfalu által kijelölt térség adja. 

 

40. ábra: Az IGVLÖ magterülete 

Az érintett települések mind tagjai az Ister-Granum EGTC-nek, és azt a még integránsan kezelhető 

térséget jelölik ki, amelyen belül a megjelölt célok maradéktalanul megvalósíthatóak. 

A magterületen belül elkülöníthetünk logisztikai-szállítmányozási és ipari-vállalkozási tényezőket. 

Előbbiekhez sorolható: 

- a párkányi pályaudvar, amely az elmúlt években kezdi visszanyerni korábbi tranzitszerepét 

Közép- és Délkelet-Európa között; 

- az ebedi rendezőpályaudvar, amelyet jelenleg tehervonati szerelvények tárolására 

használnak; az itteni 7 sínpár alkalmas lehet egy intermodális centrum kiszolgálására; 

- a párkányi teherkikötő, amely jelenleg egy 10 tonnás daruval van felszerelve, és nagyobb 

merülésű hajók fogadására nem alkalmas, de befektetői érdeklődés már van a fejlesztésére; 

- az esztergomi repülőtér, amely egyelőre csak füves kifutópályával rendelkezik, és sport- és 

hobbicélokat tud csak kiszolgálni, de arányaiban kisebb mértékű fejlesztéssel az üzleti 

forgalom számára is megnyitható; 
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- a tervek szerint 2014-ben üzembe helyezésre kerülő teherkomp, ami nélkül az integrált 

területi beruházás nem valósítható meg, és amely idővel kikényszerítheti egy új teherhíd 

felépítését a térségben. 

Az ipari-vállalkozási tényezők között első helyen kell megemlíteni az Esztergomi Ipari Parkot. A címet 

1997-ben, az elsők között elnyerő ipari park legjelentősebb befektetője az 1991-ben betelepülő 

Magyar Suzuki Zrt. A gyáróriás számos beszállítója telepedett itt meg 1997 óta (köztük a logisztikai 

feladatokat ellátó Eurasia Sped), amely a gazdasági válságot megelőzően több mint 10 000 embernek 

biztosított munkahelyet. Az ipari park legjelentősebb vállalkozásai a Suzuki mellett: TE Connectivity, 

Plastimat, Neuzer, Diamond Electric, Alcufer, D&V Logistics 2000, Sumitomo, Ger-Dach, Pan Mont, 

Sped Pack, SZTTE, Tari-Prod, Kirchhoff és Ryowa. 

Fontos kiemelni a 2013-ban a Magyar Kormány és a Magyar Suzuki Zrt. között aláírt stratégiai 

megállapodást, amely egyrészt az autógyár tartós megtelepedését, másrészt a beszállítói között a 

magyar vállalkozások arányának növelését, illetve a gyár igényeit kiszolgáló infrastrukturális 

fejlesztések megvalósítását segíti a térségben. 

A magyar oldal másik ipari parkja a nyergesújfalui, amely 2000 óta viseli a címet. Azóta (a korábban is 

itt működő építőipari vállalkozás mellett) egy jelentősebb cég, a Magyar Toyo Seat (Suzuki-

beszállító), valamint egy áruház telepedett itt meg, rajta kívül számoltak a Holcim új gyárával is, de a 

grandiózus beruházást a gazdasági válság és a magyar építőipar ezzel összefüggő visszaesése 

átmenetileg megakadályozta. A 123 hektáros terület nagy része a mai napig zöldmezős. 

A városban az ipari parkon kívül is komoly a céges jelenlét, a Zoltek repülőgépgyártáshoz állít elő 

alapanyagot, a Cembrit pedig tetőfedő és homlokzati elemeket gyárt. 

A szlovák oldalon a Párkányi Ipari Park az egykori papírgyár területén jött létre. Az 1960-ban alapított 

komplexumban a 2000-es években fokozatosan szűnt meg a termelés, a gyakori tulajdonoscserék 

már előrevetítették a teljes felszámolás veszélyét. 2012 márciusában vásárolta meg egy befektetői 

csoport a papírgyári részvényeket, és alapította meg az ipari parkot. A PIP 170 hektáros területet 

foglal el a valamikori gyár területéből, beleértve az iparvágánnyal rendelkező teherkikötőt is. 

A teljes komplexumban jelenleg 7 vállalat működik, amelyek közül a Smurfit Kappa Obaly Štúrovo 

viszi tovább a papírgyártás egyik termelési egységét, rajta kívül az Icopal bitumenes lemezeket, a 

Monarflex ipari fóliákat, a Holland HVM acélhálókat gyárt. Az ipari parkban található 

anyagmozgatással foglalkozó cég is (Beta-Car). 

Az ebedi ipari park létrehozását a 2005-ben alapított EULIP Kft. kezdeményezte. Az eredeti 

elképzelések szerint az ebedi rendezőpályaudvar mellett alakították volna ki az ipari parkot is, de az 

ottani telkek megszerzése a sok tulajdonos miatt problémákba ütközött, ezért a Párkány-Érsekújvár 
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úttól északra, a jelenleg “C” területként emlegetett földterületet minősítette át az ebedi 

önkormányzat ipari besorolásúvá. A tervezett ipari parkban jelenleg a közművek se állnak 

rendelkezésre. 

A betelepülési feltételek javítása a betelepülés értékelési szempontjai között az egyik legfontosabb, 

megmozdíthatja az alternatívákban gondolkodó befektetőket. Ezt szolgálja a Nyergesújfalui Ipari Park 

közműfejlesztése, az esztergomi repülőtér üzleti repülőtérré fejlesztése, az Ebedi Ipari Park és a 

Párkányi Ipari Park közműfejlesztése, a párkányi teherkikötő fejlesztése, illetve a teherkompkapcsolat 

létesítése.  

A gyártó és logisztikai képességek megtelepítéséhez szükséges infrastrukturális elemek sorába 

tartoznak az Ebedi Ipari Park tervezett multifunkcionális gyártócsarnokai is. 

 

b) Az IGVLÖ vonzáskörzeti beruházásai 

A magterületen kívül számos további, beazonosítható fejlesztési lehetőséget említhetünk meg. 

Az EGTC-nek is tagja Tokod, amely jelentős számú befektetővel rendelkezik, a térség egyik legerősebb 

ipari települése. Ki kell emelni az itteni cégek között a szállítmányozással foglalkozó Farkas-Transz 

Kft.-t, a fémmegmunkálással foglalkozó Kienle Spiess Hungary kft.-t, a klímatechnikai Kühl Kft.-t. A 

Tokoddal egybeépült Tokodaltárón működik a klímaberendezéseket gyártó, német Rosenberg Kft., az 

acélszerkezeteket gyártó Munting Trade Kft. és a DBK Brikettgyár. 

Tradicionálisan jelentős ipari település Dorog, amely korábban a bányászat és a gyógyszergyártás 

révén vált ismertté. A Richter Gedeon Nyrt. gyártelepe mellett számos jelentős beruházó, pl. a Dorog-

Esztergom Erőmű Kft., a Baumit és a Dor-Bau Kft., a veszélyeshulladék-égetőt üzemeltető Onyx Kft is 

megtalálható a városban. Az önkormányzat egy kft.-vel közösen alapította az ipari parkot 1999-ben, 

amely rendelkezik iparvágánnyal, legjelentősebb befektetője a napelemek, akkumulátorok és 

klímaberendezések gyártásával foglalkozó Panasonic. 

Nincs ipari parkja Lábatlannak, de a Duna menti ipari zónában számos nagyobb vállalat működik. A 

Holcim 2013-ban bezárta itteni gyárát, de a Pfleiderer Lábatlani Vasbetonipari Kft. és a Calmit Kft. 

továbbra is működik.  Az Assist-Trend Kft., higiéniai, a Forest Papír Kft. papíripari termékeket állít elő. 

A Dömper Kft. a város legjelentősebb szállítmányozási cége. Lábatlan és a szlovákiai Karva (Kravany 

nad Dunajom) között várhatóan 2013 nyarán nyílik meg a révátkelő, amely a dél-szlovákiai munkaerő 

közvetlen megjelenése révén további vonzerőt kölcsönöz Lábatlannak. 
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A vonzáskörzeti beruházások nem feltétlenül szükségesek az övezet ITB-jének megvalósításához, de 

kapcsolhatóak hozzá, és egyben erősíthetik az övezet szempontjából meghatározó befektetési és 

szállítmányozási aktivitást. 

IV.2 A TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA 

Az integrált területi beruházás, mint neve is mutatja, több különálló, de egymással összefüggő 

beavatkozás komplex megvalósítását jelenti. Az övezet ITB-jének tervezésekor ezért megkerestük az 

összes potenciális szereplőt, és megkértük őket, hogy egy előre elkészített formátumot követve 

mutassák be azokat a projektelképzeléseket (projekt-prototípusokat), amelyek az övezet 

megvalósításához szervesen kapcsolódnak. 

Az alábbiakban a fenti csoportosítás szerint mutatjuk be az övezet ITB-jének javasolt elemeit. A 

közeljövőben létesítendő teherkomp-kapcsolatot is feltüntetjük, de ez igazából nem része, hanem 

alapja az ITB-nek. Az alábbiakban elsőként az infrastrukturális fejlesztéseket, majd a gazdaság- és 

kapacitásfejlesztési projekteket mutatjuk be. Minden projektnél maximálisan törekedtünk az 

átláthatóságra és a konkrétságra. 
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A tervezett projekt előzetes címe  ESZTERGOM-PÁRKÁNY TEHERKOMP LÉTESÍTÉSE 

A tervezett projekt gazdája A szervezet neve: Kolpingova rodina Štúrovo, n.o. 

A szervezet gazdálkodási 

formája: 

Non-profit 

A szervezet levelezési címe: P.O. Box 22, Jesenského 44, 943 01 Štúrovo 

A szervezet képviselőjének 

neve: 

Ludovít Kleštinec 

A képviselő telefonszáma: +421/905-552-822 

A képviselő emailcíme: ludovit@kolping-sturovo.sk 

A tervezett projekt 

szükségességének indoklása (max. 

5 mondat) 

 A párkányi és az esztergomi térség közötti áruforgalom jelentős része ma nagy kerülőkkel 

(Komáromon, Ipolyságon vagy Medve-Vámosszabadin keresztül) bonyolódik. Az eurorégió által 

készített felmérések folyamatosan bővülő magyar-szlovák relációjú szállítási igényeket mértek 

2000 és 2006 között. Az övezet magterületéről induló szállítási volumen 2006-ban elérte a 

26 000 tonnát havonta. A jelenleg jórészt közúton bonyolódó áruforgalom jelentős része vízi 

útra vagy vasútra lenne átterelhető, a párkányi vasútállomás és a teherkikötő bevonásával, 

ezáltal a kedvezőtlen környezeti hatásokat is mérsékelni lehetne, miközben az Európai Unió 

Fehér Könyvében és az EU 2020 Stratégiában megfogalmazott célkitűzéseknek is eleget 

tennénk. 

A tervezett projekt legfontosabb 

céljai (max. 5 mondat) 

 A projekt átfogó célja a közúti szállítás volumenének csökkentése a térségben, a magyar oldali 

ipari üzemek jobb logisztikai kiszolgálása, a szlovák oldalon befektetők becsábítása, ezáltal a 

munkaerő-piaci problémák kezelése. A közvetlen cél az Esztergom és Párkány közti korlátozott 

szállítási lehetőségek bővítése (3,5 tonnánál nehezebb kamionok, valamint konténerek 

továbbítása). 

mailto:ludovit@kolping-sturovo.sk
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A tervezett tevékenységek 

ismertetése 

1. tevékenység (max. 5 

mondat) 

Magyar oldali fejlesztések: Kompkikötő/rámpa, kamionparkoló, hullámtéri területfeltöltés, 

mederkotrás, partrendezés, rézsűvédelem, kompkikötőhöz vezető út korszerűsítése, 

közlekedési csomópont kialakitása. 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

€ 2.926.400,- 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

12 hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Kikötőrámpa: 1db,  kamionparkoló: 12kamion részére, teherforgalmi útfelület: 3 470 m2, 

zöldfelület: 4 050m2, közlekedési csomópont: 1db 

2. tevékenység (max. 5 

mondat) 

Szlovák oldali fejlesztések: Kikötőmedence/rámpa, kamionparkoló, kompkikötőhöz vezető út 

létesítése/korszerűsítése, partrendezés. 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

€ 1.873.020,- 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

12 hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Kikötőrámpa: 1db, kamionparkoló (7100 + 1750 m2): 33+11 kamion részére, bekötőút: 2400 m2, 

zöldfelület: 2500 m2  

A projekt megvalósításának 

tervezett kezdő időpontja 

 2013–2014. 
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A megkezdéshez szükséges 

feltételek rendelkezésre állása (pl. 

tervdokumentáció, engedélyek 

stb.): ami már rendelkezésre áll, 

vagy hamarosan rendelkezésre 

fog állni 

 A projekt megkezdéséhez minden terv készen áll, a szlovák oldalon a tervek jogerős 

engedélyekkel is rendelkeznek, a magyar oldalon ezek meghosszabbítása folyamatban van.  

Függ-e a projekt megkezdése 

további külső feltételektől, 

projektektől? Ha igen, mik ezek? 

 A magyar-szlovák határ menti program monitoring bizottságának pozitív döntésére számítunk. 

Egyéb, a projekt szempontjából 

fontos információ 
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A tervezett projekt előzetes címe  KIKÖTŐFEJLESZTÉS ÉS LOGISZTIKAI TERMINÁL PÁRKÁNYBAN (A PROJEKT KIDOLGOZÁSÁHOZ 

JELENLEG NEM RENDELKEZÜNK KELLŐ INFORMÁCIÓVAL) 

A tervezett projekt gazdája A szervezet neve:  

A szervezet gazdálkodási 

formája: 

 

A szervezet levelezési címe:  

A szervezet képviselőjének 

neve: 

 

A képviselő telefonszáma:  

A képviselő emailcíme:  

A tervezett projekt 

szükségességének indoklása (max. 

5 mondat) 

  

A tervezett projekt legfontosabb 

céljai (max. 5 mondat) 
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A tervezett projekt előzetes címe  INTERMODÁLIS LOGISZTIKAI TERMINÁL EBEDEN 

A tervezett projekt gazdája A szervezet neve: Kolpingova rodina Štúrovo, n.o. 

A szervezet gazdálkodási 

formája: 

Non-profit 

A szervezet levelezési címe: P.O. Box 22, Jesenského 44, 943 01 Štúrovo 

A szervezet képviselőjének 

neve: 

Ludovít Kleštinec 

A képviselő telefonszáma: +421/905-552-822 

A képviselő emailcíme: ludovit@kolping-sturovo.sk 

A tervezett projekt 

szükségességének indoklása (max. 

5 mondat) 

 Átrakodási központ létrehozása a párkányi vasútállomás tranzit csoportjában, mely kapcsolódik 

a „Balkán” és „Carpatia” vasúti projektekhez, melyek a Hub and Spoke logisztikai rendszer 

keretében valósulnak meg azzal a céllal, hogy szinergiákat hozzanak létre a közúti és a vasúti 

közlekedés között.  

A tervezett projekt legfontosabb 

céljai (max. 5 mondat) 

 Logisztikai-átrakodási központ fedett raktárral, fedett elülső és oldalsó rámpák a közúti 

járművek és a vasúti kocsik számára; biztosítani a szállítmányok targoncákkal történő 

mozgatását, osztályozását, azok tárolását és a szállításhoz való előkészítését.  

A tervezett tevékenységek 

ismertetése 

1. tevékenység (max. 5 

mondat) 

Átrakodás, tárolás, osztályozás, a szállítmányok szállításhoz való előkészítése – vasúti, közúti; 

feltételek kialakítása 

mailto:ludovit@kolping-sturovo.sk
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A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

1 500 000 EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

18 hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Átrakodó központ, megközelítőleg 2000 m2-es fedett raktárhelységgel a párkányi vasútállomás 

tranzitcsoportjában, a foglalkoztatottak várható létszáma 30. 

2. tevékenység (max. 5 

mondat) 

Közúti csatlakozás felújítása (rendező pályaudvar, 63-as sz. főút között) 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

200 000 EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

6 hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

750 m út újjáépítése 

3. tevékenység (max. 5 

mondat) 

Közúti csatlakozás kialakítása (vasúti aluljáróval, a terminál és az 509-es közút között) 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

4 000 000 EUR 
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A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

2 év 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Kiépített közút: 400 m; vasúti aluljáró: 1 db 

A projekt megvalósításának 

tervezett kezdő időpontja 

 2015 

A megkezdéshez szükséges 

feltételek rendelkezésre állása (pl. 

tervdokumentáció, engedélyek 

stb.): ami már rendelkezésre áll, 

vagy hamarosan rendelkezésre 

fog állni 

  

Függ-e a projekt megkezdése 

további külső feltételektől, 

projektektől? Ha igen, mik ezek? 

 Tervdokumentáció még nem áll rendelkezésre, a földtulajdon-viszonyokat is rendezni kell. 

Egyéb, a projekt szempontjából 

fontos információ 
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A tervezett projekt előzetes címe  ESZTERGOMI REPÜLŐTÉR FEJLESZTÉSE 

A tervezett projekt gazdája A szervezet neve: Aero Club Esztergom 

A szervezet gazdálkodási 

formája: 

sportszervezet 

A szervezet levelezési címe: 2501 Esztergom Repülőtér Pf:66 

A szervezet képviselőjének 

neve: 

Antalics Tamás 

A képviselő telefonszáma: +3630-9561-255 

A képviselő emailcíme: aeroegom@gmail.com  

A tervezett projekt 

szükségességének indoklása (max. 

5 mondat) 

 A szilárd burkolatú kifutópálya építése és éjszakai fénytechnikával való ellátása a repülőtér 

nemzetközi és belföldi üzleti repüléseinek kiszélesítése és a repülőtér használhatóságának 

bővítését teszi lehetővé. A cél a város és vonzáskörzetébe tartozó települések ipari parkjaiban 

tevékenykedő magyar és nemzetközi cégek személy- és teherszállításainak kiszolgálása. 

(Esztergom, Dorog , Nyergesújfalu, Párkány) 

A tervezett projekt legfontosabb 

céljai (max. 5 mondat) 

 Az esztergomi repülőtér szilárd burkolatú leszálló pályájának megépítése és fénytechnikával 

való ellátása az üzleti, cargo, valamint turisztikai repülések fellendülését és bővülését 

eredményezheti. A repülőtér korlátai ezáltal csökkennek , és a kiszámíthatósága, 

használhatósága nagymértékben javul. 

A tervezett tevékenységek 

ismertetése 

1. tevékenység (max. 5 

mondat) 

600 m x 20 m szilárd burkolatú leszállópálya a hozzá tartozó gurulóúttal és előtérrel, valamint 

éjszakai leszállást elősegítő fénytechnikai berendezések telepítése 

mailto:aeroegom@gmail.com
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A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

300 millió forint 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

1 év 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

12.000 m2 szilárd burkolatú leszállópálya, hozzá tartozó fénytechnika, valamint gurulóút, előtér, 

3500 m2, személyzetbővítés: 3-4 fő. 

A projekt megvalósításának 

tervezett kezdő időpontja 

 2014 

A megkezdéshez szükséges 

feltételek rendelkezésre állása (pl. 

tervdokumentáció, engedélyek 

stb.): ami már rendelkezésre áll, 

vagy hamarosan rendelkezésre 

fog állni 

 nincs 

Függ-e a projekt megkezdése 

további külső feltételektől, 

projektektől? Ha igen, mik ezek? 

 nem függ 

Egyéb, a projekt szempontjából 

fontos információ 
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A tervezett projekt előzetes címe  BARNA MEZŐS IPARI PARKI REVITALIZÁCIÓS PROGRAM PÁRKÁNYBAN 

A tervezett projekt gazdája A szervezet neve: Priemyselný park Štúrovo  

A szervezet gazdálkodási formája: Non-profit szervezet 

A szervezet levelezési címe: Továrenská 1, 943 03 Štúrovo  

A szervezet képviselőjének neve: Vojtech Forró 

A képviselő telefonszáma: +421 948 61 55 11 

A képviselő email címe: forro@projektservis.sk 

A tervezett projekt 

szükségességének indoklása (max. 

5 mondat) 

 Jelenleg az Ipari park területe kiépült infrastruktúrával, meglévő ipari épületekkel, vasúti 

csatlakozás lehetőségével és kikötővel rendelkezik. A további fejlesztés és a barna park 

fellendítéséhez szükséges a minőségi szolgáltatások nyújtása.  

A tervezett projekt legfontosabb 

céljai (max. 5 mondat) 

 Projekt célja minőségi szolgáltatások nyújtása vállalkozók számára, hangsúlyt fektetve az utak 

és közvilágítás javítására, beléptető és kamerarendszer kiépítésére, parkoló kialakítására, és 

szolgáltatások nyújtására a karbantartás területén. 

A tervezett tevékenységek 

ismertetése 

1. tevékenység (max. 5 mondat) 
 

Tanulmány kidolgozása   

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

50.000 EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

1 hónap 

mailto:forro@projektservis.sk


 
100 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Megvalósíthatósági tanulmány 

2. tevékenység (max. 5 mondat) Tervdokumentáció elkészítése az utak és közvilágítás javítására, parkoló kialakítására, 

beléptető és kamerarendszer beüzemelésére, és a terület elkerítésére, karbantartási gépek 

vásárlása 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

100.000 EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

2 hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Tervdokumentáció, költségvetéssel  

3. tevékenység (max. 5 mondat) Terv kivitelezése 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

1.600.000EUR  

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

12hónap 
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A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Karbantartási gépek vásárlása (hótúró, fűnyíró), közel 6km út javítása ipari parkon belül, 

parkoló leválasztása a park részére- 50 autó számára, kamerarendszer az egész terület 

megfigyelésére és beléptető rendszer beüzemelése és a terület elkerítése.  

4. tevékenység (max. 5 mondat) Projektirányító management alkalmazása a tervezett munkák felügyelésére és kivitelezésre 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

200.000 EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

24 hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

4 személy alkalmazása fő munkaidőben 

5. tevékenység (max. 5 mondat) Propagációs és medializációs tevékenység  

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

50.000EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

6 hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Hirdetés a megyei és országos TV-ben 
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A projekt megvalósításának 

tervezett kezdő időpontja 

 2014 második félében 

A megkezdéshez szükséges 

feltételek rendelkezésre állása (pl. 

tervdokumentáció, engedélyek 

stb.): ami már rendelkezésre áll, 

vagy hamarosan rendelkezésre 

fog állni 

nincsen  

Függ-e a projekt megkezdése 

további külső feltételektől, 

projektektől? Ha igen, mik ezek? 

nem  

Egyéb, a projekt szempontjából 

fontos információ 

 Az Ipari park területe 50ha területen fekszik, kiépült infrastruktúrával, vasúti kapcsolódási 

lehetőséggel, ipari épületekkel, irodaházakkal, és kikötővel rendelkezik. 
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A tervezett projekt előzetes címe  TISZTA VIZET A DUNÁBA! IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ ÉPÍTÉSE A PÁRKÁNYI IPARI PARKBAN 

A tervezett projekt gazdája A szervezet neve: Clean Danube  

A szervezet gazdálkodási formája: Non-profit szervezet 

A szervezet levelezési címe: Továrenská 1, 943 03 Štúrovo  

A szervezet képviselőjének neve: Vojtech Forró 

A képviselő telefonszáma: +421 948 61 55 11 

A képviselő emailcíme: forro@projektservis.sk 

A tervezett projekt 

szükségességének indoklása (max. 

5 mondat) 

 Kommunálisszennyvíz-tisztítás szükségessége az Ipari park területén környezetünk megóvása 

érdekében. Pillanatnyilag csak az ipari jellegű szennyvizek vannak tisztítva.  

A tervezett projekt legfontosabb 

céljai (max. 5 mondat) 

 Kedvező körülmények kialakítása az új és meglévő vállalkozók számára, hangsúlyt fektetve a 

környezet megóvására az Ipari park területén összegyűlt szennyvíz tisztításával 

A tervezett tevékenységek 

ismertetése 

1. tevékenység (max. 5 mondat) 
 

Szennyvíztisztító felújítása és üzemeltetéséhez megvalósíthatósági tervek elkészítése, 

hangsúlyt fektetve a technikai, környezeti-ökológiai és pénzügyi megvalósíthatóság 

területére. 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

100 000 EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

2 hónap 

mailto:forro@projektservis.sk
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A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Feasibility study 

2. tevékenység (max. 5 mondat) Felújítási tervek készítése 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

50.000 EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

2 hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Felújítási terv 

3. tevékenység (max. 5 mondat) Terv realizációja, technológia kiválasztása és vásárlása  

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

1.600.000EUR  

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

12hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Felújításhoz szükséges technológia vásárlása 
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4. tevékenység (max. 5 mondat) Próbaüzem és a szennyvíztisztító beüzemelése, hangsúlyt fektetve a jogszabályok által 

előírt paraméterek elérésére  

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

100.000 EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

2 hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

5000 m3 szennyvíz tisztítása /nap további bővítés lehetőségével 

5 személy alkalmazása fő munkaidőben 

5. tevékenység (max. 5 mondat) Projektirányító management  

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

200.000EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

24 hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

3 személy alkalmazása fő munkaidőben  

A projekt megvalósításának 

tervezett kezdő időpontja 

 2014 második félében 
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A megkezdéshez szükséges 

feltételek rendelkezésre állása (pl. 

tervdokumentáció, engedélyek 

stb.): ami már rendelkezésre áll, 

vagy hamarosan rendelkezésre 

fog állni 

nincsen  

Függ-e a projekt megkezdése 

további külső feltételektől, 

projektektől? Ha igen, mik ezek? 

nem  

Egyéb, a projekt szempontjából 

fontos információ 

  



 
107 

A tervezett projekt előzetes címe  EBEDI ZÖLD MEZŐS IPARI PARK FEJLESZTÉSE 

A tervezett projekt gazdája A szervezet neve: EULIP, s.r.o. 

A szervezet gazdálkodási 

formája: 

Korlátolt felelősségű társaság 

A szervezet levelezési címe: 943 52 Muzsla, 720, Szlovákia 

A szervezet képviselőjének 

neve: 

Mészáros Béla 

A képviselő telefonszáma: +421 903 584 501 

A képviselő emailcíme: bela.meszaros5@gmail.com, bela.meszaros@eulip.sk  

A tervezett projekt 

szükségességének indoklása (max. 

5 mondat) 

 A párkányi térségben a rendszerváltást követően egyre súlyosabb munkanélküliség alakult ki. 
A környék legjelentősebb munkaadója, a papírgyár 2012-ben gyakorlatilag befejezte 
tevékenységét, jelentősebb foglalkoztatók ma már csak a magyar oldalon találhatóak. Jóllehet, 
a papírgyár területén egy új ipari park jött létre, annak beépítettsége igen magas, viszonylag 
kicsi a mozgástér az érdeklődő befektetők számára. Ezért látjuk fontosnak egy zöld mezős ipari 
park kialakítását, a tervezett ebedi intermodális logisztikai terminál szomszédságában. 

A tervezett projekt legfontosabb 

céljai (max. 5 mondat) 

 A régió fellendítése egy új zöldmezős ipari park létrehozásával, amely szorosan kapcsolódik a 
tervezett vízi és vasúti logisztikai fejlesztésekhez, a teherkomphoz és a vasúti terminál 
létrehozásához. Ez a fejlesztés nagyban hozzájárulna a térség ipari potenciáljának 
megnöveléséhez, ipari jellegű beruházások letelepedéséhez és a foglalkoztatási egyensúlyának 
megteremtéséhez, elsősorban a szlovákiai oldal szabad emberi erőforrásainak kihasználásához. 

A tervezett tevékenységek 

ismertetése 

1. tevékenység (max. 5 

mondat) 

A projekt célterületeit magában foglaló részletes rendezési terv és tervdokumentáció 

elkészitése és jóváhagyása  

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

150 000 EUR 

mailto:bela.meszaros5@gmail.com
mailto:bela.meszaros@eulip.sk
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A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

1 év 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Elkészült dokumentumok: részletes rendezési terv 1 db, engedélyes tervek a 

közműfejlesztéshez: 4 db; engedélyes tervek a csarnokok építéséhez: 4 db 

2. tevékenység (max. 5 

mondat) 

Az ipari park közművesítése 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

2 000 000 EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

20 hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

38 hektár közművesített ipari terület: 4000 m új vízvezeték és csatorna; 4000 m gázvezeték, 

1000 m villanyvezeték; 2500 m aszfaltozott ipari út 

3. tevékenység (max. 5 

mondat) 

4 db multifunkciós csarnok felépítése 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

8 000 000 EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

10 hónap 



 
109 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

4 db multifunkciós csarnok; potenciálisan 200 munkahely 

A projekt megvalósításának 

tervezett kezdő időpontja 

 2014. február 

A megkezdéshez szükséges 

feltételek rendelkezésre állása (pl. 

tervdokumentáció, engedélyek 

stb.): ami már rendelkezésre áll, 

vagy hamarosan rendelkezésre 

fog állni 

 A projektek megvalósítására tervezett területek Párkánnyal nyugatról határos Ebed község 

közigazgatási határában rendelkezésre állnak, az 509-es számú főút mentén, összefüggő 38 ha-

os területen. Ebed község területrendezési terve az ipari park tervezett kijelölésével 

rendelkezésre áll. Az Állami Földhivatal ideiglenes engedélye a terület ipari jellegű 

átminősítésére 2014. márciusig érvényes. 

A terület közelében található a párkány-nánai pályaudvarhoz vezető hét villamosított 

iparvágányból álló ebedi rendező pályaudvar.  A területek kiválasztása mellett a kitűnő vasúti és 

közúti kapcsolatok, valamint a jó infrastrukturális adottságok szóltak.  

Előzetes vázlattervek, környezetvédelmi, marketing, közlekedési, szociológiai és megvalósítási 

hatástanulmányok elkészültek. 

Függ-e a projekt megkezdése 

további külső feltételektől, 

projektektől? Ha igen, mik ezek? 

 Az Állami Földhivatal a területet érintő átminősitése időben behatárolt 2014 márciusáig. 

Egyéb, a projekt szempontjából 

fontos információ 
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A tervezett projekt előzetes címe  A NYERGESUJFALUI IPARI PARK INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESE 

A tervezett projekt gazdája A szervezet neve: Nyergesújfalu Város Önkormányzata 

A szervezet gazdálkodási 

formája: 

Önkormányzat 

A szervezet levelezési címe: 2536 Nyergesújfalu Kossuth Lajos út 104-106. 

A szervezet képviselőjének 

neve: 

Mihelik Magdolna polgármester 

A képviselő telefonszáma: 06 33 514 320 

A képviselő emailcíme: polgarmester@nyergesujfalu.hu 

A tervezett projekt 

szükségességének indoklása (max. 

5 mondat) 

 A kiváló logisztikai adottságokkal rendelkező, 122 hektár nagyságú Nyergesújfalui Ipari Park 

területéből jelenleg mintegy 12 hektár nagyságú területen működik termelő vagy szolgáltató 

tevékenységet folytató gazdasági társaság. A terület közművesítettsége alacsony, ráadásul az 

ipari park iránti kereslet az elmúlt 2-3 évben lanyhult, mivel a térségünkben letelepedett 

autóipari és elektronikai vállalkozások értékesítési nehézségekkel küszködnek. A komplex 

infrastruktúra-hálózat kialakításával a betelepülési kedvet, ezáltal a munkahelyteremtést 

kívánjuk növelni és segíteni. 

A tervezett projekt legfontosabb 

céljai (max. 5 mondat) 

 Az ipari parki terület infrastrukturális hálózatának bővítése, ezáltal vonzóbb telephelyi környezet 

kialakítása, munkahelyteremtés, vásárlóerő növelése, a térség népességmegtartó képességének 

növelése, mikro-, kis- és közepes vállalkozások támogatása. 

mailto:polgarmester@nyergesujfalu.hu
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A tervezett tevékenységek 

ismertetése 

1. tevékenység (max. 5 

mondat) 

A projekt során több infrastrukturális elemet kívánunk egyidőben fejleszteni: belső úthálózat 

és közvilágítás bővítése, feltáró utak kialakítása, a teljes terület csapadékvíz-elvezetésének 

megoldása záportározóval és szivattyúteleppel, Dunai bevezetéssel, egyéb már meglévő 

közművek bővítése, úgy mint ivó- és tűzivíz-hálózat, szennyvízelvezetési hálózat és gázhálózat 

bővítése 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

300.000.000,-Ft+ÁFA 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

6 hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

az Ipari Park nettó területének kihasználtsága a jelenlegi 10 %-ról 95 %-ra növelhető a 

megvalósítást követő 5 éven belül, a betelepült vállalkozások száma a jelenlegi 5-ről 10-re 

növelhető, a munkavállalók száma a jelenlegihez képest 50 %-kal növelhető. 

A projekt megvalósításának 

tervezett kezdő időpontja 

 2013. szeptember 1. 

A megkezdéshez szükséges 

feltételek rendelkezésre állása (pl. 

tervdokumentáció, engedélyek 

stb.): ami már rendelkezésre áll, 

vagy hamarosan rendelkezésre 

fog állni 

 Teljes műszaki előkészítettség, jogerős és érvényes építési és vízjogi engedélyek rendelkezésre 

állnak. 

Függ-e a projekt megkezdése 

további külső feltételektől, 

projektektől? Ha igen, mik ezek? 

 Jelenleg az ipari parkban a legnagyobb területtel a Holcim Hungária Magyarország Zrt. 

rendelkezik. A cég által tervezett nagyberuházás megvalósításának esélye egyre kisebb, illetve 

időben egyre távolabbi a reális kezdési időpont. 
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Egyéb, a projekt szempontjából 

fontos információ 
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A tervezett projekt előzetes címe  CROSS-BORDER CABLE. VILLAMOSHÁLÓZATOK HATÁRON ÁTNYÚLÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSA 

A tervezett projekt gazdája A szervezet neve: Cross-border cable  

A szervezet gazdálkodási formája: Non-profit szervezet 

A szervezet levelezési címe: Továrenská 1, 943 03 Štúrovo  

A szervezet képviselőjének neve: Vojtech Forró 

A képviselő telefonszáma: +421 948 61 55 11 

A képviselő email címe: forro@projektservis.sk 

A tervezett projekt 

szükségességének indoklása (max. 

5 mondat) 

 Megújuló energiaforrásokból gyártott energia felhasználásának fellendítése és 

hálózatkiegyenlítés a Dunán túli partnerekkel  

A tervezett projekt legfontosabb 

céljai (max. 5 mondat) 

 Projekt célja: - határon átnyúló energiaellátás 

- energiabiztonság megteremtése  
- hálózatkiegyenlítés 

A tervezett tevékenységek 

ismertetése 

1. tevékenység (max. 5 mondat) 
 

Megvalósíthatósági hatástanulmány kidolgozása   

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

200.000 EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

6 hónap 

mailto:forro@projektservis.sk
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A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Megvalósíthatósági tanulmány 

2. tevékenység (max. 5 mondat) Tervdokumentáció elkészítése 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

100.000 EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

2 hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Tervdokumentáció, költségvetéssel  

3. tevékenység (max. 5 mondat) Terv kivitelezése- költségek tartalmazzák az összes beruházási költséget a fogadóállomások 

kiépítésével a Duna mind két oldalán 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

1.700.000EUR  

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

12 hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

6kV kábel lefektetése a Duna alatt, fogadóállomások kiépítése  
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4. tevékenység (max. 5 mondat) Projektirányító management alkalmazása a tervezett munkák felügyelésére és kivitelezésre 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

150.000 EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

24 hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

2 személy alkalmazása fő munkaidőben 

5. tevékenység (max. 5 mondat) Energiaellátás próbaüzeme és beüzemelése  

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

100.000EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

2 hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Duna alatti kábel üzembe helyezése 

A projekt megvalósításának 

tervezett kezdő időpontja 

 2014 második félében 
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A megkezdéshez szükséges 

feltételek rendelkezésre állása (pl. 

tervdokumentáció, engedélyek 

stb.): ami már rendelkezésre áll, 

vagy hamarosan rendelkezésre 

fog állni 

nincsen  

Függ-e a projekt megkezdése 

további külső feltételektől, 

projektektől? Ha igen, mik ezek? 

nem  

Egyéb, a projekt szempontjából 

fontos információ 
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A tervezett projekt előzetes címe  ISTER-GRANUM BEFEKTETŐI, VÁLLALKOZÓI TANÁCSADÁSI ÉS MUNKAERŐ-PIACI INFORMÁCIÓS 

SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 

A tervezett projekt gazdája A szervezet neve: Ister-Granum EGTC 

A szervezet gazdálkodási 

formája: 

Non-profit 

A szervezet levelezési címe: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 

A szervezet képviselőjének 

neve: 

Nagy Péter igazgató 

A képviselő telefonszáma: +421/917-502-961 

A képviselő emailcíme: director@istergranum.eu 

A tervezett projekt 

szükségességének indoklása (max. 

5 mondat) 

 A tervezett nagy értékű beruházások a vállalkozási-logisztikai övezet működtetésének a kereteit, 

feltételeit teremtik meg. A tervezett szolgáltatási központ az övezet külső megjelenéséhez és 

belső működéséhez járulhat hozzá hatékonyan. Annak érdekében, hogy az övezet az elvárt 

hatást fejthesse ki a foglalkoztatás és a vállalkozásélénkítés terén, szükség van egy olyan 

centrum létrehozására, amely az övezetet egységes egészként jeleníti meg, ennek 

szolgáltatásait, lehetőségeit egységesen reklámozza, és segíti a térség iránt érdeklődő 

vállalkozókat az induláshoz szükséges engedélyek megszerzésében, a munkaerő közvetítésében, 

a szolgáltatók egymásra találásában. 

mailto:director@istergranum.eu
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A tervezett projekt legfontosabb 

céljai (max. 5 mondat) 

 Átfogó célok: a vállalkozási-logisztikai övezet tőkevonzó erejének növelése, a munkahelyek 

számának bővítése, a régió népességmegtartó erejének növelése; 

Közvetlen célok: a vállalkozási-logisztikai övezet ismertségének növelése, a befektetések 

volumenének bővítése, a vállalkozások megtelepedésének megkönnyítése, a munkaerő 

áramlásának, mobilitásának fokozása 

A tervezett tevékenységek 

ismertetése 

1. tevékenység (max. 5 

mondat) 

Ister-Granum vállalkozási-befektetési centrum kialakítása 

A centrum mint szolgáltató iroda kialakítása és berendezése: back-office helyiség kialakítása, 

meglévő helyiség felújításával; front-office helyiség létrehozása, berendezése, bebútorozása, 

eszközök beszerzése; szociális helyiség kialakítása; az iroda külő homlokzatának felújítása. 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

60 000 EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

8 hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Létrehozott információs centrum: 1 db 

Létrehozott munkahelyek száma: 2 státusz 

Felújított helyiségek összes mérete: 80 m2 

2. tevékenység (max. 5 

mondat) 

Az övezet arculati terveinek és marketingstratégiájának kidolgozása 

A tevékenység keretében elkészül az övezet egységes megjelenését biztosító arculati kézikönyv, 

valamint az övezet népszerűsítését segítő marketingstratégia. 
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A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

4 000 EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

3 hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Kidolgozott arculati kézikönyv: 1 db 

Kidolgozott marketingstratégia: 1 db 

3. tevékenység (max. 5 

mondat) 

Ister-Granum vállalkozási-logisztikai övezet információs portál kialakítása 

Portálfejlesztés, amely magyar, szlovák és angol nyelven teszi elérhetővé az övezet által nyújtott 

szolgáltatásokat, de emellett internetes és mobil applikációkat is tartalmaz. A portál egyszerre 

lesz alkalmas az övezet reklámozására, a vállalkozók információkkal történő ellátására, a 

vállalkozások intézéséhez szükséges űrlapok letöltésére, az üres álláslehetőségek 

meghirdetésére, a munkakeresők önéletrajzainak feltöltésére és egyéb, a befektetési 

lehetőségeket megjelenítő tevékenységekre. 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

200 000 EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

15 hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Létrehozott új portál: 1 db 
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4. tevékenység (max. 5 

mondat) 

Marketingkampány lebonyolítása 

Az övezetet népszerűsítő kampány megrendezése: az övezetet bemutató háromnyelvű kiadvány 

megjelentetése (3 000 példány); 3 befektetői szeminárium megrendezése nyugat-európai ipari-

kereskedelmi centrumokban; reklámspot készíttetése; óriásplakátok készíttetése és kihelyezése 

(20-20 db a két országban); 1 nemzetközi befektetői konferencia megrendezése; internetes 

kampány lebonyolítása; arculati tárgyak legyártatása (mappák, tollak, pendrive-ok stb.). 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

90 000 EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

2 év 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Megjelentetett kiadvány: 3 000 db; megrendezett befektetői szeminárium: 3 db; elkészített 

reklámspot (angol nyelvű): 1 db; elkészített óriásplakátok: 40 db; megrendezett konferencia: 1 

db; lebonyolított internetes kampány: 3 db; legyártott mappa: 1 000 db; legyártott tollak: 2 000 

db; legyártott pendrive-ok: 500 db; a rendezvényeken részt vevő vendégek száma: 200 fő 

5. tevékenység (max. 5 

mondat) 

Információs táblák tervezése és legyártatása 

Az övezet határát és létesítményeit jelző táblák, valamint a kötelező tájékoztatási elemeket 

jelentő uniós táblák terveztetése, engedélyeztetése, legyártatása és kihelyezése. A határt jelző 

táblák az övezetbe bevezető jelentősebb közutak mentén kerülnek felállításra. 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

7 000 EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

8 hónap 
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A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Engedélyes táblatervek: 2 db 

Legyártott és kihelyezett övezetjelző táblák: 6 db 

Legyártott és kihelyezett létesítményjelző táblák: 12 db 

Legyártott és kihelyezett uniós tájékoztatási tábla: 1 db 

A projekt megvalósításának 

tervezett kezdő időpontja 

 2016 

A megkezdéshez szükséges 

feltételek rendelkezésre állása (pl. 

tervdokumentáció, engedélyek 

stb.): ami már rendelkezésre áll, 

vagy hamarosan rendelkezésre 

fog állni 

 Az övezet szolgáltatásainak rendelkezésre állása. 

Függ-e a projekt megkezdése 

további külső feltételektől, 

projektektől? Ha igen, mik ezek? 

 A szolgáltatási projektek eredményes befejezésétől függ. 

Egyéb, a projekt szempontjából 

fontos információ 

 A projekt szorosan kapcsolódik a párkányi inkubátorközpont projektjéhez. 
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A tervezett projekt előzetes címe  ISTER-GRANUM VÁLLALKOZÓI INKUBÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSA PÁRKÁNYBAN 

A tervezett projekt gazdája A szervezet neve: Ister-Granum Inkubátor 

A szervezet gazdálkodási 

formája: 

Non-profit szervezet 

A szervezet levelezési címe: Továrenská 1, 943 03 Štúrovo  

A szervezet képviselőjének 

neve: 

Vojtech Forró 

A képviselő telefonszáma: +421 948 61 55 11 

A képviselő email címe: forro@projektservis.sk 

A tervezett projekt 

szükségességének indoklása (max. 

5 mondat) 

 A régió fellendítése és revitalizálása a Párkányi Ipari Park területén belül és a Dunán túli 

régióban egyaránt, hangsúlyt fektetve a kissebség és a nők vállalkozásának támogatására.  

A tervezett projekt legfontosabb 

céljai (max. 5 mondat) 

 Létrehozni egy meglévő épületben egy vállalkozói inkubátort határon átnyúló hatással, amely 

biztosítaná a frissen vállalkozók részére a segítségnyújtó szolgáltatásokat, mint pl. tolmács, 

tervező iroda, könyvelési iroda, banki tanácsadás, gyakorolt pályázatíró iroda; közjegyzőt; 

környezetvédelmi hatástanulmányi irodát; energiaügynökséget; kutató-fejlesztő irodát; 

geológust, továbbá a kezdeti szakaszban előnyös áron bérelhető irodahelységeket. A projekt 

célja a meglévő irodaház felújítása és modernizálása, irodák modern berendezése, 

konferenciaterem kialakítása 300 fő részére, külön tárgyalóhelyiségek kialakítása, bérelhető 

irodahelységek kialakítása a fent említett szolgáltatások biztosításával.  

A tervezett tevékenységek 

ismertetése 

1. tevékenység (max. 5 

mondat) 

Felújítási tervek elkészítése 

mailto:forro@projektservis.sk
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A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

50 000 EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

2 hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Felújítási terv a 7 emeletes meglévő irodaházra- 1539 m2 (irodák területe) 

2. tevékenység (max. 5 

mondat) 

Épület felújítása: nyílászárók cseréje, külső hőszigetelés, belső átalakítással, konferenciaterem 

kialakítása, tárgyalóhelyiségek kialakításával, fűtési és hűtési rendszer modernizálása 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

1.400.000 EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

12 hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Épület komplett felújítása, 53 irodahelység, 6 tárgyaló és 1 konferenciaterem kialakítása kb. 300 

fő részére. 

3. tevékenység (max. 5 

mondat) 

Kialakított irodahelységek, tárgyalók, és konferenciaterem bútorozása, és technikai 

felszerelése  

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

350.000EUR  
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A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

12hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

53 irodahelység, 6 tárgyaló és 1 konferenciaterem bútorozása és kivetítő technika vásárlása 

4. tevékenység (max. 5 

mondat) 

Projektirányító management alkalmazása, 4 fő részére. A management feladatkörébe a 

szolgáltató cégek felkeresése és a inkubátorház medializálása is beletartozna 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

300 000 EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

24 hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

4 személy alkalmazása fő munkaidőben, hirdetések, medializáció biztosítása megyei és országos 

tv-ben 

A projekt megvalósításának 

tervezett kezdő időpontja 

 2014 második felében 
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A megkezdéshez szükséges 

feltételek rendelkezésre állása (pl. 

tervdokumentáció, engedélyek 

stb.): ami már rendelkezésre áll, 

vagy hamarosan rendelkezésre 

fog állni 

nincsen  

Függ-e a projekt megkezdése 

további külső feltételektől, 

projektektől? Ha igen, mik ezek? 

nem  

Egyéb, a projekt szempontjából 

fontos információ 

 Amennyiben termelő cég indításáról lenne szó, az üzem beindítható az Ipari Park területén, 

rendelkezésre áll 50ha terület, kiépített infrastruktúrával, meglévő ipari épületekkel, vasúti 

csatlakozás lehetőségével és kikötővel.   
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A tervezett projekt előzetes címe  
HATÁRON ÁTNYÚLÓ KÉPZÉSSZERVEZÉSI, KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS SZERVEZET 

LÉTREHOZÁSA 

A tervezett projekt gazdája 

A szervezet neve: Ister-Granum Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 

A szervezet gazdálkodási 

formája: 
EGTC (európai területi társulás) 

A szervezet levelezési címe: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 

A szervezet képviselőjének 

neve: 
Nagy Péter igazgató 

A képviselő telefonszáma: +421 917 502 961 

A képviselő email címe: director@istergranum.eu   

A tervezett projekt 

szükségességének indoklása (max. 

5 mondat) 

 

Az Övezet magtérségében nem található hasonló szervezet, határon átnyúlóan működő, 

világos érdekeltségi és ösztönzési rendszerre alapozott partnerségi viszonyban dolgozó képzői 

hálózat a régióban nincs. 

A tervezett projekt legfontosabb 

céljai (max. 5 mondat) 
 

A projekt célja olyan szervezet létrehozása, amely képes lesz a megjelenő képzési igényekre 

megfelelő választ adni, munkája révén a szervezethez csatlakozott szakképző intézmények 

munkáját segíteni képzési projektek generálásával. Képes legyen segíteni a meglévő képzési 

kapacitások kihasználását, új elemként meg kell jelennie a képzésfejlesztésnek. A szervezet 

képzési programjainak, a kapcsolódó módszertanoknak a megosztásával képes legyen 

felkészíteni a térségben működő vállalatokat belső képzések szervezésére. 

A tervezett tevékenységek 

ismertetése 

1. tevékenység (max. 5 

mondat) 
Jogi környezet elemzése, különös tekintettel a szakképzés szlovákiai szabályozására 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 
450.000,- Ft 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 
1 hónap 

mailto:director@istergranum.eu
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A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Jogi helyzetértékelő tanulmány folyamatlistával 

 
2. tevékenység (max. 5 

mondat) 
Kapcsolatfelvétel szakmai szervezetekkel, az érintett térség képzőivel 

 
A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 
150.000,- Ft 

 
A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 
2 hónap 

 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

1. Szándéknyilatkozatok együttműködésre 
2. Képzőhelyikapacitás-kataszter 
3. Előadók, szolgáltatók jegyzékének összeállítása 

 
3. tevékenység (max. 5 

mondat) 

Kapcsolatfelvétel a térség vállalataival, képzési lehetőségek feltárása, vállalati folyamatok 

megismerése 

 
A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 
150.000,- Ft 

 
A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 
2 hónap 

 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Képzési terv 

A projekt megvalósításának 

tervezett kezdő időpontja 
 2014 
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A megkezdéshez szükséges 

feltételek rendelkezésre állása (pl. 

tervdokumentáció, engedélyek 

stb.): ami már rendelkezésre áll, 

vagy hamarosan rendelkezésre 

fog állni 

  

Függ-e a projekt megkezdése 

további külső feltételektől, 

projektektől? Ha igen, mik ezek? 

  

Egyéb, a projekt szempontjából 

fontos információ 
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A tervezett projekt előzetes címe  HULLADÉKBÓL ENERGIA, ILLETVE ÜZEMANYAG. KUTATÁSFEJLESZTÉSI PROGRAM  

A tervezett projekt gazdája A szervezet neve: New sources  

A szervezet gazdálkodási formája: Non-profit szervezet 

A szervezet levelezési címe: Továrenská 1, 943 03 Štúrovo  

A szervezet képviselőjének neve: Vojtech Forró 

A képviselő telefonszáma: +421 948 61 55 11 

A képviselő email címe: forro@projektservis.sk 

A tervezett projekt 

szükségességének indoklása (max. 

5 mondat) 

 Biomassza felhasználásának fellendítése és a hulladékfeldolgozó technológia kutatása-

fejlesztése energia- ill. üzemanyaggyártás céljával, de legfőképpen a hulladék semlegesítése 

és felhasználhatósága egyéb ipari ágazatokban. 

A tervezett projekt legfontosabb 

céljai (max. 5 mondat) 

 A projekt célja a megújuló energiaforrások kutatása és fejlesztése határon átnyúló hatással, 

hangsúlyt fektetve a hulladék feldolgozására energiagyártás vagy üzemanyag-előállítás 

céljával. A beruházás célja egy olyan semleges melléktermék előállítása, amely alkalmas 

egyéb ipari ágazatokban történő felhasználásra.  

A tervezett tevékenységek 

ismertetése 

1. tevékenység (max. 5 mondat) 
 

“Hulladékból energia, illetve üzemanyag” kutatási és fejlesztési megvalósíthatósági tervek 

elkészítése hangsúlyt fektetve a technikai, környezeti-ökológiai és pénzügyi 

megvalósíthatóság területére 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

200 000 EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

6 hónap 

mailto:forro@projektservis.sk
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A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Feasibility study 

2. tevékenység (max. 5 mondat) Kutató-fejlesztő program, amely 3 kutató munkatársat igényel 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

200.000 EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

24 hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

3 kutatói munkatárs alkalmazása fő munkaidőben 

3. tevékenység (max. 5 mondat) Meglévő know-how kiválasztása és megvásárlása 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

300.000EUR  

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

12hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Know-how megvásárlása 
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4. tevékenység (max. 5 mondat) Bemutató technológia kiválasztása és vásárlása, tesztelése és fejlesztése 

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

500 000 EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

6 hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Hulladékfeldolgozó technológia prototípusa energia, ill. üzemanyag gyártására 

5. tevékenység (max. 5 mondat) Záró kutatási jelentés elkészítése  

A tevékenységhez kapcsolódó 

becsült költségösszeg 

100.000EUR 

A tevékenységhez szükséges 

becsült időtartam 

6 hónap 

A tevékenység eredményei 

(számszerűsítve, pl. m2, 

munkahelyek száma, 

létesítmények száma stb.) 

Záró kutatási jelentés  

A projekt megvalósításának 

tervezett kezdő időpontja 

 2014 második félében 
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A megkezdéshez szükséges 

feltételek rendelkezésre állása (pl. 

tervdokumentáció, engedélyek 

stb.): ami már rendelkezésre áll, 

vagy hamarosan rendelkezésre 

fog állni 

nincsen  

Függ-e a projekt megkezdése 

további külső feltételektől, 

projektektől? Ha igen, mik ezek? 

nem  

Egyéb, a projekt szempontjából 

fontos információ 

 Meglévő ipari terület a kutatási-fejlesztési munkák részére 



 
133 

IV.3 A TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK INTEGRÁCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA, SZINERGIAVIZSGÁLAT 

A tervezett integrált területi beruházás lényege, hogy az egyes programelemek egymás nélkül vagy 

egyáltalán nem valósíthatóak meg, vagy nem képesek a kívánt hatást kifejteni. Együttes 

megvalósításuk ugyanakkor számos további, a régió fejlődését meghatározó beruházást, 

kezdeményezést indulkálhat. 

Ezért szükséges az egyes beavatkozások egymáshoz való viszonyának, a belső összefüggéseknek és a 

pozitív externáliáknak a vizsgálata. 

A szinergiavizsgálatot három részre bontottuk: áttekintjük az egyes elemek közötti logikai 

kapcsolatokat, vizsgáljuk a fejlesztések időbeli, dinamikus hatásait, valamint azokat a szinergikus 

hatásokat, amelyek a program integrált megvalósításából következnek. 
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41. ábra: Az ITB struktúravázlata
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IV.3.1. A TERVEZETT BEAVATKOZASOK BELSO LOGIKAI RENDJE 

Az ITB megvalósításának alapvető feltétele a Duna két partja közötti szállítási kapcsolat biztosítása. A 

Mária Valéria hídon érvényben lévő 3,5 tonnás súlykorlátozás, ami ugyan kétségtelenül védi a két 

határváros központját a nagy tömegű járműforgalomtól és az ezzel járó szennyezéstől, jelenleg nem 

teszi lehetővé egy határon átnyúló integrált fejlesztési övezet kialakítását. Nem véletlen, hogy egy 

lehetséges teherkomp üzembe állításáról már a híd újbóli átadásával egyidőben megkezdődtek az 

egyeztetések a felek között. 

A kikötő építéséhez szükséges vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a megvalósítás feltételei igen 

problematikusak, a beruházás előkészítése ezért sok időt vett igénybe. Esztergom Város 

Önkormányzata és a Szlovák Kolpingszövetség párkányi szervezete a Magyarország-Szlovákia Határon 

Átnyúló Együttműködési Program (HUSK CBC) 2008-as kiírásán nyerte el a kivitelezésre a támogatást. 

A projekt megkezdését követően azonban Esztergom város önkormányzatának anyagi okok miatt 

vissza kellett lépnie a projekt megvalósításától. 

2013 elején a HUSK CBC-program pénzügyi kereteinek egy része felszabadult, így újra lehetőség nyílt 

a kikötő megépítésére. Az ITB tervezésével egyidőben került benyújtásra a projekt felújított változata 

a program utolsó körös felhívására, és jó esélye van a megvalósításnak, amelyet most magyar oldalról 

a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. koordinál. 

A beruházás lehetővé teszi naponta 70 kamionnyi árunak a Dunán történő átjuttatását, ami a kezdeti 

időszakban elegendő nagyságrendet jelent a határ menti szállítmányozás égető gondjainak 

megoldásához. 

Az integrált területi beruházáson kívül, annak mintegy feltételeként megvalósítandó projekt szolgál 

alapjául számos tervezett beavatkozásnak és tevékenységnek, mások esetében pedig a gazdaságos 

működtetést segítheti elő. 

 

a) A teherkomp nélkül értelmét veszítő projekt:  

 Ister-Granum befektetői, vállalkozási és munkaerő-piaci információs rendszer: a 

szállítási kapcsolatok kialakításának hiányában nincs értelme egy határon átnyúló, 

integrált szolgáltatási rendszer kialakításának; 

b) a teherkomp nélkül várhatóan gazdaságtalanul működtethető vagy részlegesen 

megvalósítható projektek: 
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 zöldmezős ipari-logisztikai beruházás Ebeden: mint az elmúlt időszak tapasztalatai 

megmutatták, a Magyar Suzuki Zrt. beszállítói a szállítási lehetőségek hiánya miatt 

nem telepedtek meg a szlovák oldalon, egyéb befektetők pedig nem érdeklődtek az 

itteni lehetőségek iránt (a teherkomp üzembe állításával a magyar főváros közelsége 

is indukálhatja a beruházási tevékenység megélénkülését); 

 barnamezős ipari parki beruházás Párkányban: a párkányi ipari parkban tervezett 

energetikai beruházások igénylik a magyarországi nyersanyag jelentős mértékű 

megjelenését, amelynek átjuttatásához a kompkapcsolat elengedhetetlen; ennek 

hiányában a szükséges nyesanyagot Szlovákia távolabbi térségeiből kell beszerezni, 

ami jelentős költségnövekedéssel jár; 

 a megújuló energiaforrásokra alapozott kutatás-fejlesztési tevékenység Párkányban: 

a fent említett okokból a tervezett K+F tevékenységek gazdaságossági mutatói 

romlanak a közeli magyarországi nyersanyaghoz történő hozzáférés korlátozottsága 

miatt; 

 vállalkozói inkubációs központ Párkányban: a KKV-k határon túli megjelenését segítő 

központ kialakítása önmagában is lehet sikeres, mindazonáltal a szállítási kapcsolatok 

biztosítása révén az ilyen irányú érdeklődés várhatóan jóval magasabb lesz, mint a 

nélkül; 

c) a teherkomp megépítése esetén hozzáadott értéket elérő projektek: 

 intermodális logisztikai terminál Ebeden: a terminál kialakítható a magyarországi 

kapcsolat megléte nélkül is, és valószínűsíthető, hogy megfelelő kereskedelmi és PR-

tevékenység esetén a működtetés gazdaságossá tehető; ugyanakkor a magyarországi 

kapcsolat (amely egy iparilag fejlett, nagyvállalkozásokat magába foglaló fejlesztési 

zónát « visz be » az együttműködésbe) jelentősen növeli a fejlesztések 

megtérülésének esélyeit; 

 teherkikötő fejlesztése Párkányban: az ebedi projekthez hasonlóan pozitív hatása 

lehet a teherkompnak a párkányi kikötőfejlesztési tervekre is, mivel a kérdéses 

beruházás ugyan szintén megáll a saját lábán, de a magyarországi kapcsolat (ami a 

teherkompkikötő közvetlen közelsége miatt ez esetben igen szorosnak mondható) 

további forgalmat indukálhat; 
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 infrastruktúra-fejlesztések a térség ipari parkjaiban: a szállítási kapcsolatok 

várhatóan megélénkítik a befektetői aktivitást a térségben, ami indokolttá teszi az 

ipari területek fejlesztését; 

 az esztergomi repülőtér fejlesztése: a szállítási kapcsolatok biztosítása a vállalkozói 

aktivitás megélénkülését eredményezi, ami felértékeli az üzleti célú légi kapcsolat 

létesítését; a projektnek kizárólag egy szélesebb földrajzi összefüggésben lehet 

értelme, amelyhez a szállítási kapcsolat a vállalkozások akciórádiuszának bővülésével 

járul hozzá; 

 határon átnyúló energetikai rendszer: a tervezett energetikai kapcsolat az ITB-től 

legkevésbé függő projekt; megvalósítását ugyanakkor szükségessé teheti a vállalkozói 

aktivitás bővülésével megnövekedő energiaigény a határ mindkét oldalán. Ennek 

pedig előfeltétele a teherkomp létesítése. 

A fentiek alapján állítható, hogy az ITB sikeres megvalósításának alapvető feltétele a szállítási 

kapcsolatot biztosító teherkomp létesítése. A határon átnyúló vállalkozási-logisztikai övezet 

létrehozása e nélkül a kapcsolat nélkül nem lehetséges. 

Az ITB egyes elemei között is kimutathatóak belső összefüggések. 

Az ebedi zöldmezős beruházás szempontjából meghatározó jelentőségű a szomszédos intermodális 

terminál megépülte, amely a potenciális befektetők számára jelenthet vonzó szállítási lehetőséget. 

A kikötő jelentősen bővíti a párkányi ipari park szolgáltatási portfolióját, a dunai átrakodó ugyanakkor 

áttételesen kedvezőbb helyzetbe hozza a régió összes ipari zónáját. Az ebedi és a párkányi terminálok 

egymáshoz való viszonya kettősséget mutat: egyrészt megfigyelhető egyfajta versenyhelyzet, mivel a 

párkányi kikötő is el van látva iparvágánnyal, így a vízi, a vasúti és a közúti szállítási igényeket is ki 

tudja szolgálni, ezek között biztosítva az átrakodási lehetőséget is. Ugyanakkor az ebedi terminál a 

vasúti és a közúti szállítás szempontjából kedvezőbb helyen fekszik, de kizárólag e két szállítási mód 

esetében bír jelentőséggel. Ez lehetőséget biztosít a feladatmegosztásra is: míg a várhatóan 

fejlesztésre kerülő párkány–pozsonyi vasútvonal mellett fekvő ebedi terminál elsősorban a vasúti, 

másodsorban a közúti szállítás központjaként funkcionálhat, addig a párkányi kikötő értelemszerűen 

a vízi szállításra, illetve az erre történő csatlakozásra fókuszálhat. 

Az övezethez kapcsolódó szolgáltatási jellegű projektek (inkubációs központ, információs-szolgáltató 

központ, képzési rendszer) értelemszerűen veszítenek racionalitásukból, amennyiben az övezet 

infrastrukturális elemei nem valósulnak meg.  Ugyanakkor ezek a fejlesztések vissza is hatnak az 

infrastrukturális beavatkozásokra: a vállalkozási lehetőségek feltételeinek javításával a szolgáltatók 
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segítenek a régióba csalogatni a befektetőket, akik aztán természetszerűleg a közvetlen közelben 

található, hatékonyan működő logisztikai terminálokat és a megfelelő infrastruktúrával, 

közművesítéssel ellátott ipari parkokat veszik igénybe; a képzési központ pedig a beavatkozásokhoz 

szükséges humán hátteret biztosítja. 

Mint fentebb is jeleztük, a tervezett párkányi kutatási-fejlesztési projekt nem valósítható meg a 

teherkomp nélkül. A kapcsolódó infrastrukturális beruházások (terminálok) hasonlóképpen segítik a 

K+F-projekt hatékony megvalósítását. 

 

IV.3.2. IDŐBELI (DINAMIKAI, IDŐZÍTÉSI) HATÁSOK 

A létrehozandó Ister-Granum Vállalkozási és Logisztikai Övezet tervezett fejlesztései természetes 

módon nem egyszerre valósulnak meg. Egyszerre, nagyjából egy időben célszerű őket elkezdeni, de 

az egyes fejlesztési irányok, beavatkozások időbeli hatása, kifutása más és más. 

Azonnali fejlesztés, illetve rövidtávon (1-2 éven belül) megnyilvánuló gazdasági, fejlesztési, 

intézményes, szervezeti hatás – és eredmény – várható az egyes tervezett beavatkozások közül a 

következő területeken: 

- a befektetési, vállalkozási tanácsadó és munkaerő-piaci információs központ, valamint a 

vállalkozói inkubációs központ (épület-felújítást követő) létrehozása; 

- a párkányi ipari park területén kialakítandó barnamezős beruházások tanulmányainak, 

megvalósíthatósági tanulmányának, terveinek kidolgozása, az így megújított ipari park 

szakmai „népszerűsítését” célzó szakmai tevékenységek; 

- a megújuló energiaforrások fejlesztésére irányuló megvalósíthatósági tanulmányok 

elkészítése; 

- a térség (mind a magyar, mind pedig a szlovák térség) szakiskoláit és felsőfokú oktatási 

intézményeit érintő képzési, továbbképzési programok kidolgozása és elindítása. 

Középtávú (3-5 éves időtávban érvényesülő) kedvező hatásai várhatók a tervezett beavatkozások 

közül az alábbiaknak: 

- a Párkányban tervezett inkubátorház felújítása, beüzemelése; 

- közműfejlesztés a párkányi barnamezős iparipark-fejlesztés keretében, valamint az ebedi 

rendező pályaudvar fejlesztése; 

- az ebedi ipari park multifunkcionális gyártócsarnok-építési kapacitásainak létrehozása, 

beüzemelése, elindítása. 
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A felsoroltak mellett gyakorlatilag valamennyi infrastrukturális fejlesztés átfutási, megvalósítási ideje 

inkább a hosszabb távú (5+ év) fejlesztés és hatásmechanizmusok kategóriájába sorolható: 

- határon átnyúló energetikai rendszer kifejlesztése; 

- kikötőfejlesztés; 

- ipari parkok infrastruktúra-fejlesztése; 

- vasúti hálózat-fejlesztés; s végül 

- repülőtér-fejlesztés. 

Ez utóbbi kategória alól kivételt képez – részben az erre a célra rendelkezésre álló uniós forrás 

időparaméterei miatt, részben pedig azért, mert a többi, az Ister-Granum Vállalkozási és Logisztikai 

Övezet keretében megvalósítani tervezett valamennyi fejlesztésnek ez a sarkköve, kiinduló és 

végpontja, e nélkül a fejlesztés nélkül a tervezett övezet többi eleme csak nehezen és igen nagy 

pótlólagos ráfordítással valósítható meg – a tervek szerint „rövid-középtáv” alatt megvalósítandó 

Párkány-Esztergom teherkomp.  

 

Feltétlenül szükséges kiemelni a fejlesztési kiindulású szinergia mellett az úgynevezett időbeli 

(dinamikai jellegű) szinergia fontosságát is: a fent említett rövid, közép- és hosszú távok nem a 

tervezett beavatkozások fontossági sorrendiségére utalnak, sőt, hangsúlyozandó, hogy a 

rendelkezésre álló uniós és hazai források függvényében gyakorlatilag valamennyi, az Ister-Granum 

Vállalkozási és Logisztikai Övezet tervezői által elképzelt és javasolt fejlesztés szinte egyidejű és 

haladék nélküli elindítása indokolt. Az időbeli (dinamikai) szinergiahatások akkor erősíthetők fel és 

hasznosíthatók a leghatékonyabban, ha a szóban forgó fejlesztések, beavatkozások megfelelő 

sorrendben, egymásra épülve kezdődnek el és teljesednek ki. 

A célba vett, az anyag más részeiben bemutatott fejlesztések „soft” részeit (feasibility study, 

tervdokumentáció, koncepció, stb.) időben érdemi lemaradás nélkül kell, hogy kövesse jelen esetben 

például olyan középtávú lépések sorozata, mint az inkubációs központ beindítása, működtetése vagy 

az ipari parkok vonzerejét hathatósan növelni képes közmű-infrastruktúra korszerűsítése. E hatásokat 

követi és erősíti fel majd bizonyos időbeli eltolódással – de tartósabb jelleggel – a nagyobb léptékű 

infrastrukturális fejlesztések (közút, vasút, repülőtér, energetikai rendszer, kikötő) kedvező hatása. 

Az Ister-Granum Vállalkozási és Logisztikai Övezet tervezett fejlesztéseinek egyik első, legmarkánsabb 

hatása tehát a megfelelő sorrendiséggel, egymásra épültséggel létrejövő időbeli (dinamikus) 

szinergiahatás. 
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IV.3.3. TOVÁBB TERJEDŐ HATÁSOK 

A tervezett beavatkozások továbbterjedő hatásai egyrészt az együttműködés belső intenzitásának 

erősödését jelentik, másrészt a területi kiterjedést bővítik. A fejlesztésekben rejlő szinergikus hatások 

ezen elvárt pozitív externáliái különös jelentőséget kölcsönöznek a kezdeményezésnek. 

a) Az együttműködés kereteinek megteremtése, valamint a folyamatos kapcsolattartás 

következtében várható, hogy a résztvevő felek (vállalkozások, szolgáltatók, képző 

intézmények stb.) közötti kapcsolatok erősödni, mélyülni fognak, ami újabb közös projektek 

generálásához és megvalósításához vezethet. A közös megjelenés, az egységes arculat erősíti 

a közös identitást, és ez szintén kedvez a kapcsolatok intézményesítésének. 

Várható, hogy az információs központ és a vállalkozói inkubációs központ tevékenysége 

révén újabb befektetők jelennek meg a térségben, ami a potenciális együttműködések körét 

és tematikáját is bővíteni fogja. 

Mindettől azt várjuk, hogy az övezetet gondozó EGTC közvetlen beavatkozása nélkül is 

megindul egy hálózati jellegű szakmai együttműködés az érdekelt felek között, és ennek 

eredményeképpen további munkahelyeket teremtő közös beruházások valósulnak meg. 

Számíthatunk arra is, hogy az itt megtelepülő KKV-k igyekszenek elmélyíteni tudásukat, 

magasabb minőségre törekszenek, és ez lehetővé teszi a pozitív példák népszerűsítését, 

követését. 

b) Az övezeten belüli kapcsolatok erősödése mellett a vállalkozási és logisztikai aktivitás 

kiválthatja a ma meglévő fizikai kapcsolatok továbbfejlesztését is. A Mária Valéria híd 

átadását követő években robbanásszerűen bővült a határátkelő forgalma. 2005-re ez a híd 

lett a magyar-szlovák határ legforgalmasabb átkelője. Már ezek a folyamatok is 

előrevetítették egy új híd építésének szükségességét. Az övezet sikeres kialakítása várhatóan 

meg fogja erősíteni ezeket az igényeket, és a teherkompot belátható időn belül felválthatja 

egy teherforgalmú híd. Ez a híd radikálisan fogja megváltoztatni a térség helyzetét, szerepét, 

és további lökést fog adni a logisztikai szolgáltatások bővítésének (és ezzel együtt az ehhez 

kapcsolódó képzési, inkubációs tevékenységeknek is) – különösen, ha kombinált híd épül, 

amely a vasúti szerelvények átkelését is lehetővé teszi. 

c) A létesítendő híd, valamint a tervezett Esztergom–Tatabánya (M1-es autópálya) közötti 

közúti kapcsolat révén újra napirendre kerülhet az V/c helsinki korridor északi 

meghosszabbításának ügye. A folyosó ma az adriai-tengeri kikötővárost, Pločét köti össze a 

magyar fővárossal, de már a 2000-es évek közepén felmerült, hogy célszerű volna Zsolna 
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irányában meghosszabbítani, ezzel megteremtve a fizikai kapcsolatot Ploče és a balti-tengeri 

Gdańsk között.  

A meghosszabbítással kapcsolatban két alternatív javaslat született, az egyik az M2-es 

mentén, Zólyom és Besztercebánya irányában vezetné a folyosót, a másik viszont egy új 

nyugati budapesti gyűrű (M11-es autópálya) segítségével vezetné át a tranzitforgalmat a 

főváros térségén. 

Az újonnan tervezett, említett közúti kapcsolat felújíthatja azokat a terveket, amelyek az M1-

es felől szeretnék összekötni Esztergomot az V/c-folyosóval, és azt egy Duna-híd 

közbeiktatásával a mai 76-os főúttal párhuzamosan vezetni Garamszentbenedekig. A 

vállalkozási-logisztikai övezet katalizátorszerepet játszhat a terv megvalósulásában azáltal, 

hogy egyrészt jelentős agglomerációs tényezővé teszi az ikervárosokat, másrészt pedig 

jelentős forgalomnövedekést indukál a jelzett viszonylatban. 

 

 

42. ábra: Az V/c folyosó északi meghosszabbításának tervei 
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IV.4 A FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ HATÁSAI A TÉRSTRUKTÚRÁRA 

A megvalósuló beruházás komoly térszerveződési hatásokkal járhat már középtávon is. A várható 

átrendeződés ütőere a két oldal szervesebb gazdasági összeköttetését lehetővé tévő teherkomp-

beruházás. Ez az összeköttetés a jelenleginél lényegesen élénkebb gazdasági, szállítmányozási 

tevékenységek megjelenését teszi majd lehetővé. Ennek következtében eltolódnak, átrajzolódnak az 

infrastrukturális erőviszonyok, jellemző szállítási irányok. A térség gazdasági vérkeringésébe olyan 

jelenleg kihasználatlan, vagy alacsony kihasználtságú elemek is bekapcsolódnak, mint amilyen pl. a 

párkányi rendező pályaudvar, vagy az ebedi ipari park. A határ két oldalán meglévő komplementer 

adottságok (a magyar oldal fejlettebb vállalkozási környezete és a szlovák oldal nagyobb kapacitású 

logisztikai infrastruktúrája) összekapcsolásával a teljes térség számára kedvezőbb területi 

gazdaságosság alakulhat ki. Emellett a gazdasági, szállítmányozási interakciók gazdagodásával 

meglódulhat és ezáltal együttműködési impulzusokat kaphat az egész régió gazdasága. 

A vállalkozási és szállítmányozási, raktározási kapcsolatok felerősödése, átformálódása azonban nem 

csupán a gazdaság térszerveződését helyezheti új alapokra. A gazdaságosabb lehetőségek jobb 

növekedési feltételeket támasztanak a térség vállalkozásai számára, egyúttal új vállalkozások 

megjelenése előtt is utat nyitnak. Ennek következtében nő az övezet foglalkoztatási potenciálja. 

Amellett, hogy egyszerűbbé és szükségesebbé válik a határon átnyúló munkaerő-áramlás, a szlovák 

oldalon is megjelenhet a magyar oldal gazdasági dinamikája. Ez pedig az ottani vállalkozások 

fejlődését is katalizálja, ami által a határszakaszon ma jellemző éles foglalkoztatásbeli területi 

különbségek látványosan enyhülhetnek, középtávon meg is szűnhetnek. 

Ez a folyamat a teljes térség területi kohézióját szolgálja, a gazdasági kapcsolatok sűrűsödése, a 

foglalkoztatási helyzet javulása magával hozza a széles értelemben vett társadalmi kapcsolattartások, 

együttműködések fejlődését, erősödő igényét is. Ez pedig (megfelelő együttműködési keretek között) 

a civil kapcsolatok fejlődése mellett az intézményi, közszolgáltatási összehangolás irányába is 

elmozdítja a térséget. 

Összességében Esztergom-Párkány jelenleg sok szempontból csupán potenciális vonzáskörzete a 

beruházás által egyre inkább valós térszerveződési tényezővé, szerves fejlődésű funkcionális régióvá 

érik. 

Az övezet által érintett térség belső térstruktúrájában várható változások mellett ki kell térni a régió 

külső térkapcsolatainak lehetséges módosulására is. A térség belső kapcsolatépítési dinamikájának 

várható felgyorsulása és az ebből következő gazdaságfejlődés a teljes régiót felértékeli. A Budapest 

vonzásában fekvő övezet egyrészt jobban részesülhet a kedvezőbb szállítmányozási viszonyok 
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kialakítása következtében a távolabbi térségek fejlődési hatásaiból, másrészt ennek következtében 

enyhíthet jelenleg egyirányú függésén. Az ITB és hinterlandja a magyar főváros körüli városgyűrű 

egyik meghatározó elemévé léphet elő. 

IV.5 A FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ HATÁSAI A GAZDASÁGI VISZONYOKRA 

IV.5.1. Csökkenő (megszűnő) lemaradás, csökkenő (megszűnő) periferizáltság 

Az Ister-Granum övezetben tervezett rövid, közép- és hosszú távú fejlesztések egyik legfontosabb 

globális hatása lesz a térség általános elmaradottságának, mindkét országban évtizedek óta 

elszenvedett periferizáltságának fokozatos csökkenése, kedvező esetben már középtávon is 

tapasztalható megszűnése. A tervezett beavatkozások várhatóan már 3-5 év alatt, s a korábbi 

időszakokhoz képest nem elhanyagolható mértékben, képesek lesznek dinamizálni a gazdasági 

növekedést. 

1. Gazdasági növekedés: Az elmúlt években tapasztalt negatív magyarországi GDP-teljesítmény 

(GDP-visszaesés) után várható, hogy a tervezett beavatkozások révén az övezet magyar oldali 

gazdaságának teljesítménye pozitívba fordul, s az országos átlagnál gyorsabban növekszik. A 

szlovák gazdaság elmúlt években némileg gyorsabb (2-3 százalékos) növekedése alapján a 

tervezett fejlesztésekkel várható, hogy az övezet szlovákiai oldalán is az országos átlagot 

eléri, esetleg kis mértékben (0.5-1.0 százalékponttal) meg is haladja a gazdasági növekedés 

üteme. Az egész térség új, korábbinál kedvezőbb gazdasági, fejlesztési irányait a potenciális 

ipari, logisztikai, szállítmányozási partnerek, külföldi és hazai befektetők felé szakmailag, 

üzletileg megfelelő kommunikációval, a logisztikai központ, terminál, inkubátorközpont, 

befektetői tanácsadó hálózat hatékony működtetésével már 3-4 év alatt is elő lehet készíteni 

a szóba jöhető üzleti partnerek befogadását, beáramlását. 

2. Gazdaságszerkezeti hatások: a jelenleg Európát különösen sújtó válság hatásainak várható 

tompulásával, valamint az IG Vállalkozási-Logisztikai Övezet fejlesztéseinek elindulásával 

párhuzamosan annak is kedvező hatása lehet az övezet és környéke gazdasági viszonyaira, 

hogy – megfelelő üzleti-befektetési promóció esetén – újabb cégek, feldolgozóipari és 

infrastrukturális-logisztikai vállalkozások telepednek meg az övezetben. Így viszonylag 

rövidebb időtávban, az övezet uniós forrásokból történő gyorsított ütemű kiépítése, 

fejlesztése révén nem kis mértékben megváltozik a térség gazdasági szerkezete: várhatólag 

megnő az ipari, feldolgozóipari és az ezekhez kapcsolódó szolgáltató szektorok aránya a régió 

GDP-jének előállításában, beruházási, munkaerő-piaci, külgazdasági és tőkekapcsolataiban. 

Különösen preferált területek lehetnek az élelmiszeripari feldolgozás, élelmiszeripari és 
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mezőgazdasági gépgyártás, a megújuló energia, a logisztikával összefüggő elektronikai, 

távközlési fejlesztések, valamint a közlekedési infrastruktúrát ellátó, kiszolgáló termelő és 

szolgáltató szektorok és vállalatok. Ezek egy részének (élelmiszer- és kapcsolódó 

feldolgozóipar) hagyományos pozíciói, termelési-értékesítési kultúrája eddig is megvolt a 

régióban, mások viszont a most indítani szándékozott fejlesztések kapcsán telepedhetnek 

meg ebben az övezetben, a határ mindkét oldalán. 

3. Életszínvonal, életminőség: A dinamikusabb gazdasági növekedés, a kedvezőbb 

munkavállalási lehetőségek, térségi munkaerő-piaci helyzet – párosulva az ugyanezekben az 

években elkezdett infrastrukturális fejlesztésekkel és kapcsolódó üzleti, logisztikai, termelő 

beruházásokkal, fejlesztésekkel – már középtávon is jelentősen erősíti az Ister-Granum 

térségben élők életszínvonalának, életminőségének javulását. Emellett segíti egyéni és 

közösségi boldogulásuk fokozatosan javuló érzetét, a javuló infrastrukturális környezettel 

összefüggő régiós kötődésüket, a helyben maradás, helyhez kötődés igényét, a gazdasági 

fejlődésbe vetett bizalmuk erősödését, a korszakos perifériára szorultság negatív érzetének 

megszűnését. A számos egyéb részhatás mellett talán ez a tényező lehet az Ister-Granum 

Vállalkozási és Logisztikai Övezet létrehozásának és hatékony működtetésének legnagyobb 

hozománya, az ott élők számára is legláthatóbb, leginkább megtapasztalható kedvező hatása. 
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IV.5.2. GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS HATÁSOK 

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet európai gazdaságra gyakorolt várható (globális) 

hatása mérsékelt, ezt tervezett méretei egyrészt nem is indokolják, másrészt az integrált területi 

beruházás, mint uniós eszköz alkalmazása nem is várja el vagy feltételezi. Globális európai gazdasági-

fejlesztési szempontból az Ister-Granum Vállalkozási és Logisztikai Övezet a jelenlegi forráselosztás, 

fejlesztési értékrend és körülmények alapján egyelőre inkább érdekes színfolt, amelynek azonban 

középtávú demonstrációs hatása lehet jelentős, több tényező miatt. Ezek a tényezők magukba 

foglalják a határ mentiség, a határon átívelő együttműködések, a Duna, mint kiemelt európai folyosó, 

a helyi-regionális hálózati, klaszterizációs (uniós szintű) elvárások, a határ két oldalának bizonyos 

értelemben komplementer fejlesztési alkata, az észak-déli, kelet-nyugati gazdasági folyamatok 

lehetséges találkozása, az ebből fakadó potenciális előnyök kihasználása, a „helyi kezdeményezés” 

szintén uniós szintű elismerésének és támogatásának igényét. Jelentősebb lehet viszont az övezetnek 

a közép-európai gazdasági együttműködésre gyakorolt regionális hatása, vagyis a kelet-nyugati és az 

észak-déli gazdasági áramlások metszéspontjában adódó gazdasági lehetőségeinek kihasználása. 

Kedvező esetben, vagyis a tervezett fejlesztések megvalósítása és az érintett kormányok, regionális 

és helyi szereplők, befektetők, cégek, intézmények hatékony együttműködése esetén már 

középtávon is felzárkózhat Közép- és Kelet-Európa „számon tartott”, dinamikusan fejlődő, jó 

befektetési, üzleti és együttműködési lehetőségeket kínáló többi régiójához. Az IG övezetéhez 

közelebb esők közül ilyen például Bécs-Pozsony-Győr, Katowice-Krakkó, Brno-Ostrava, vagy akár 

önmagában Bécs, Budapest, Prága gazdasági vonzáskörzete. A magyar fővároshoz való közelség miatt 

megkülönböztetett szerepe és funkciója lehet az Ister-Granum Vállalkozási és Logisztikai Övezet és 

Budapest (illetve a Budapest körüli „vállalkozói és logisztikai mega-övezet”) közötti jövőbeli 

kapcsolatrendszernek, munkamegosztásnak, együttműködésnek. Budapest gazdasági (és társadalmi, 

foglalkoztatási, képzési, logisztikai, stb.) térszervező ereje olyan pótlólagos vonzerőt, előnyt 

kölcsönözhet az IG által létrehozott és irányított, koordinált vállalkozási és logisztikai övezetnek, 

amellyel más, hasonló céllal létrehozni kívánt régiók, szervezetek, intézmények nem rendelkeznek. A 

fővárosi agglomeráció közelsége tehát kiemeli az Ister-Granum régiót ebből a sorból és középtávon 

az integrált területi beruházás mint az uniós eszköztár újabb eleme megvalósításának, sikerességének 

mintájává avathatja.  

Az észak-déli és a kelet-nyugati áru, tőke- és munkaerő-áramlás metszéspontjából fakadó komparatív 

előnyök mellett mindenképpen említést érdemlő, előbbi hatásait nagyban erősítő további potenciális 

előny, hogy az IG övezet - kreatív, innovatív koncepció, megvalósítás és irányítás esetén - középtávon 

Budapest északi logisztikai (és ezzel párhuzamosan gazdasági-üzleti) kapujává válhat.  
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Mindezeket a tényezőket még jobban felértékeli a már említett, Esztergom és Tatabánya közötti 

sávban tervezett járműipari zóna kialakítása. 

Az ITB további hatása lehet, hogy megfelelő dinamika, fejlődési ütem esetén már középtávon is 

bizonyos mértékig átrajzolhatja a hagyományos, illetve az elmúlt évtizedekben különböző hatásokra 

megváltozott európai, de főleg közép-európai gazdasági, szállítási, logisztikai, munkaerő-mozgási, 

befektetési, technológiai útvonalakat, áramlásokat. A tervezett fejlesztések révén egyrészt 

Magyarország és Szlovákia európai szállításokban elfoglalt (szállítási módtól függően) 3-5 százalékos 

aránya növekedhet, s ami még ennél is fontosabb, az övezet a közép- és kelet-európai logisztikai, 

infrastrukturális, s ezekhez kapcsolódó, elsősorban külföldi feldolgozóipari fejlesztések, befektetések 

(FDI) egyik célpontjává válhat. A Suzuki-beruházás kivételével ez a térség eddig érdemben nem 

szerepelt az európai, s a közép-európai FDI-„térképen”. Az ebben az övezetben az elmúlt néhány 

évben megtelepedett külföldi cégek helyi termelési, szolgáltatási, munkaerő-piaci hatása ugyan nem 

lebecsülendő, legtöbbjük hozzájárul a kisrégió további gazdasági-társadalmi lemorzsolódásának 

lassításához, a szinten tartáshoz, de nemzetközi befektetői súlypontképző szerepük és jelentőségük 

egyelőre minimális. Az Ister-Granum Vállalkozási és Logisztikai Övezet ezt a helyzetet szünteti meg, 

ráhelyezi a közép-európai üzleti-befektetési térképre a határ menti régiót. A két érintett országon 

belül jelentősen, sokszorosára nőhet mind a Párkány környéki (nagyjából a Komárom-Érsekújvár-

Léva-Ipolyság négyszög által határolt) terület, mind pedig az Esztergom környéki (Tatabánya-

Budapest és lényegében a Dunakanyar által befogott) terület eddig alig érzékelhető, néhány 

százalékos beruházási, s különösen külföldi beruházási aránya.  

Ezzel párhuzamosan az is várható, hogy nem csupán a befektetések volumene nő meg, hanem a 

logisztikai infrastruktúra multimodális jellege, kényszere és igénye miatt (vasút, közút, vízi út) 

minőségi paraméterei, színvonala, „szofisztikáltsága” is. Alig szükséges hangsúlyozni, hogy mindez 

maga után vonja a minőségi munkaerő-befektetéseket és képzési, stb. igényeket is, azaz a nagyobb 

kutatás-fejlesztés tartalmú, magasabb képzettséget igénylő, nagyobb hozzáadott értéket képviselő 

fizikai és munkaerő-fejlesztési beruházások kerülnek előtérbe. 

A beszállítói kör korábban említett szélesítése, minőségi javítása a tervezett beavatkozások révén a 

helyi – magyarországi, szlovákiai, vagyis a határ mindkét oldalán tevékenykedő – kis- és 

középvállalatok helyzetét erősíti meg. Ez pedig mind Magyarországon, mind Szlovákiában a 

kormányzati gazdaságpolitika és a társadalom- és gazdaságstratégia integráns része, s az európai 

gazdasági prioritások egyik fő eleme. A fejlesztések révén erősödő KKV-pozíciók néhány év leforgása 

alatt, már középtávon is kedvezően hatnak majd az eladásra kínált áruk, szolgáltatások minőségére, 

illetve az általuk foglalkoztatott munkaerő képzettségére, felkészültségére is. A vállalkozási és 

logisztikai övezet olyan cégeket (KKV-kat) és munkaerőt „termel ki”, amelyek a közép-európai és 
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távlatilag összeurópai üzleti környezetben teljes mértékben konvertálható minőséggel rendelkeznek. 

Ezt a hatást részben generálják, részben tovább erősítik, szinergikus hatást kifejtve, a tervezett 

beavatkozások foglalkoztatási, munkaerő-piaci, képzési, általában a szélesebb értelemben vett 

humán erőforrás fejlesztésével összefüggő elemei. 

IV.6 A FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ HATÁSAI A FOGLALKOZTATÁSI HELYZETRE 

Az Ister-Granum ITB, mint térségi gazdasági együttműködés esetében mind rövid, mind pedig hosszú 

távon elsőrendű cél a foglalkoztatottság növelése. E cél megvalósulását rövid távon az egyes 

beruházások által közvetlenül teremtett munkahelyek, hosszabb távon pedig az e beruházások 

áttételes hatása nyomán, a gazdasági élet más területein létrejövő munkahelyek hivatottak 

biztosítani. A várhatóan létesülő munkahelyek számát előbbi esetben a tervezett projektelképzelések 

alapján viszonylag pontosan meg lehet állapítani, az áttételes gazdasági hatást viszont csak becsülni 

lehet. 

A kedvezőbb GDP-teljesítmény önmagában is kedvezőbb munkaerő-paci környezetet teremt, 

amelyet a tervezett humánerőforrás-beavatkozások (képzés, szakképzés, továbbképzés, life-long 

learning /LLL/), illetve a térség nagy külföldi befektetőivel a vállalkozási-logisztikai övezet kapcsán 

tervbe vett munkaerő-piaci, képzési együttműködés a várakozások szerint tovább tud majd erősíteni. 

Természetesen ezen a téren is inkább középtávon (3-5 év távlatában) várhatók kedvező 

elmozdulások, hosszabb távon (mintegy 5 év után) pedig igazi munkaerő-piaci fordulat. 

Az 1. táblázat alapján látható, hogy az Ister-Granum EGTC területén a jelenleg ismert 

projektelképzelések sikeres megvalósulása esetén a térség legalább 100 új munkahellyel számolhat. 

Az áttételesen nyerhető új munkahelyek száma pedig ennek többszöröse is lehet. Ugyan az egyes 

projekteknél ezek számára, illetve nagyságrendjére vonatkozóan is végeztünk becsléseket, e 

számokat komoly fenntartásokkal érdemes kezelni. Más térségek hasonló fejlesztéseit alapul venni 

ugyan kézenfekvőnek tűnik, ám éppen mivel áttételes hatásról van szó, az eredményeket számos 

(jórészt lokális) tényező összjátéka határozza meg. Emiatt módszertani szempontból sem teljesen 

helyes, hogy az egyes projektekhez rendeljük a közvetett módon teremtett munkaalkalmakat, 

miközben ezeket több projekt együttesen eredményezi. A következőkben inkább arra kívánunk 

rávilágítani, milyen területeken bírnak közvetett hatással a projektek. 
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Projektelem 
Várható munkahelyek száma 

Projekt keretében Közvetve 

1.1 Esztergom-Párkány teherkomp létesítése ~10 - 

1.2 Kikötőfejlesztés és logisztikai terminál Párkányban 50 ~50 

1.3 Intermodális logisztikai terminál Ebeden ~20 ~20 

1.4 Az esztergomi repülőtér fejlesztése 3-4 3-4 

1.5 
Barnamezős ipari parki rehabilitációs program 

Párkányban 
4 ~20 

1.6 
Tiszta vizet a Dunába! Ipari szennyvíztisztító építése a 

párkányi ipari parkban 
8 ~50 

1.7 Ebedi zöldmezős ipari park fejlesztése - ~200 

1.8 A Nyergesújfalui Ipari Park Infrastruktúra-fejlesztése - ~300 

1.9 
Cross-border cable. Villamoshálózatok határon átnyúló 

összekapcsolása 
2 ~10 

2.1 
Ister-Granum befektetői, vállalkozói  tanácsadási és 

munkaerő-piaci információs szolgáltatási központ 
~5 ~10 

2.2 
Ister-Granum vállalkozói inkubációs központ kialakítása 

Párkányban 
4 ~50 

2.3 
Határon átnyúló képzésszervezési, képzésfejlesztési 

koordinációs szervezet létrehozása 
~2 ~10 

2.4 
Hulladékból energia, illetve üzemanyag. 

Kutatásfejlesztési program 
3 ~10 

 Összesen 112 ~734 

8. táblázat: Várhatóan létrejövő új munkahelyek az Ister-Granum ITB keretében 
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A) Infrastruktúra-fejlesztés 

1.1 A teherkompkikötő és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló infrastruktúra megvalósítása képezi az Ister-

Granum ITB magját, szinte valamennyi társult projekt erőteljesen függ e beruházás megvalósításától. 

A létesítmények fenntartása, illetve üzemeltetése viszonylag alacsony munkaerő-igénnyel lép fel, 

ugyanakkor szinte valamennyi közvetett módon létrejövő munkahelyben benne lesz a teherkomp 

hatása. 

1.2 A párkányi kikötő fejlesztése és a hozzá kapcsolódó logisztikai terminál megvalósítása az Ister-

Granum ITB egyik sarkalatos eleme. A projektelképzelés 50 munkahely létrehozásával számol, s a 

kiszolgáló tevékenységek révén (karbantartás, egyéb szolgáltatások) legalább ugyanennyi munkahely 

további létrehozását segíti elő. 

1.3 Az ebedi rendező pályaudvar térségében zöldmezős beruházás keretében megvalósuló logisztikai 

terminál és az ehhez kapcsolódó közműfejlesztés várható, a létesítmények működtetéshez 

alapvetően közel 20 fő szükséges, a kiegészítő tevékenységeken (őrző-védő szolgálat, közművek 

kezelése, informatikai és pénzügyi szolgáltatások) keresztül pedig legalább további ugyanennyi 

munkahely létesítése várható. 

1.4  Az esztergomi repülőtér fejlesztését célzó elképzelés egyelőre kezdeti stádiumban van, a 

jelenlegi sportcélú repülőtér a fejlesztések eredményeként közcélú légikikötővé válhat, amelynek 

kiszolgálása közepes forgalmi intenzitás esetén legalább 3-4 fős szakszemélyzet számára teremthet 

munkaalkalmat. 

1.5 A Párkányi Ipari Parknak helyet adó barnamezős ipari terület infrastruktúrájának komplex 

korszerűsítése több projektelképzelésben is szerepel. Megvalósíthatósági tanulmányok és 

tervdokumentációk készítése, az újonnan megvalósuló infrastrukturális elemek (utak, közvilágítás, 

biztonsági rendszer) működtetése, valamint az ipari park szakmai „népszerűsítése” keretében 4 

állandó munkahely (projektirányító management) jön létre, ugyanakkor az ipari park területén – a 

többi fejlesztéssel párhuzamosan – számos vállalat számára nyílik lehetőség letelepedésre vagy a 

meglévő kapacitások bővítésére, és ezekhez megfelelő számú munkahely teremtésére. 

1.6 A Párkányi Ipari Park közműfejlesztését célzó projekt 8 állandó munkavállaló alkalmazását tűzte ki 

célul, az ipari park területére a korszerűbb infrastruktúra vonzására betelepülő kis- és 

középvállalkozások pedig néhány éven belül mintegy félszáz munkavállalónak adhatnak munkát. 

1.7 Az Ebeden kialakítandó ipari parkhoz, illetve logisztikai terminálhoz szorosan kapcsolódik a 

multifunkcionális gyártócsarnokok építése. Maga az építkezés is számos munkahelyet teremt, hosszú 

távon pedig az ipari parknál már említett funkciók és szolgáltatások által, részben pedig a 

csarnokokba várhatóan beköltöző cégek révén jelenhetnek meg állandó munkahelyek. 
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1.8 A Nyergesújfalui Ipari Park infrastruktúra-fejlesztése önmagában nem generál jelentős 

nagyságrendű munkaerőigényt, a fejlett infrastruktúrával rendelkező, új cégeket vonzó ipari parkban 

azonban középtávon számos új munkaalkalom teremtődhet. 

1.9 Az energetikai rendszerek határon átnyúló összekötése 2 állandó munkahely megteremtését tűzi 

ki célul a projektirányító management keretein belül, a megújuló energiaforrások hasznosítása, a 

hálózatirányítás és –összehangolás a határ két oldalán, a fizikai infrastruktúra kiépítése és a folyó két 

partján kiépítendő fogadóállomások működtetése azonban legalább tízes nagyságrendű új 

munkahely létrejöttéhez járul hozzá. 

 

B) Gazdaságfejlesztés 

2.1 A határon átívelő vállalkozói aktivitást ösztönző üzleti információs szolgáltatások fejlesztése 

önmagában csak néhány alkalmazott számára biztosíthat munkaalkalmat, a kis- és 

középvállalkozások határon átívelő tevékenységének segítése azonban már néhány vállalkozás 

esetén is jelentős foglalkoztatás-bővülést segíthet elő. 

2.2 A Párkányban létrehozandó vállalkozói inkubációs központ az elképzelések szerint 4 állandó 

munkahelyet (projektirányító management) hozna létre, a központ által egybefogott szolgáltatások 

köre azonban igen széles (pl. tolmács, tervező iroda, könyvelési iroda, banki tanácsadás, pályázatíró 

iroda, közjegyző, környezetvédelmi hatástanulmányi iroda, energiaügynökség, kutató fejlesztő iroda, 

geológus), így számos szakterületen nyílna esély új, kvalifikált munkahelyek létrehozására, ami 

jelentős mértékben segítheti a térségben élő diplomás fiatalok helyben maradását. 

2.3 A projekt célja olyan szervezet létrehozása, amely képes a megjelenő képzési igényekre megfelelő 

választ adni, illetve a szervezethez csatlakozott szakképző intézmények munkáját segíteni képzési 

projektek generálásával. Munkahelyeket közvetlenül inkább csak a projekt 

menedzsmenttevékenységein keresztül generál, a térség munkaerőigényeihez igazodó képzések 

azonban széles körben segíthetik a munkába állást, illetve a térségi munkaerő-kereslet és –kínálat 

jobb összehangolását. 

2.4 A Párkányi Ipari Park komplex fejlesztésének részeként a megújuló energiaforrások hasznosítása 

terén induló kutatási-fejlesztési program 3 kutató számára kínál majd állandó munkaalkalmat, 

ugyanakkor a kutatások eredményeihez (biomassza és hulladék energetikai célú hasznosítása, 

üzemanyaggyártás felfuttatása, térségi hulladék semlegesítése és felhasználhatóságának elősegítése 

egyéb ipari ágazatokban) kapcsolódóan több ágazat vállalatai is bővíthetik létszámukat, illetve 

termelésüket. 
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Összességében elmondható, hogy az IGVLÖ tervezett beavatkozásai közvetlenül is hatást gyakorolnak 

az övezet munkaerő-piaci struktúrájára, s a megvalósuló különböző fejlesztések, létesítmények, 

projektek működtetéséhez önmagában is 100 fő feletti közvetlen munkaerő-igény várható. Emellett 

az elinduló különböző nagy gazdasági fejlesztések (ipari parkok, logisztikai terminál, inkubátor, 

kutatás-fejlesztés, általában a logisztikai-vállalkozói övezet intézményes fejlesztése) és 

infrastrukturális projektek (vasút, közút, kikötő, pályaudvar, stb.) munkaerő-igénye magas fokú 

gépesítettség, technológiai korszerűség esetén is további több száz, esetleg 1000 fő feletti létszámot 

feltételez. Ez pedig a jelenlegi népességi statisztikák alapján mintegy 90-95 ezres lélekszámú régió 

számára igen kedvező fordulatot, a munkaerő-piac dinamikus felívelését és a magyar oldalon 10 

százalék körüli, a szlovákiai oldalon pedig több mint 14%-os munkanélküliség néhány éven belül 

radikális csökkenését jelenti. 

IV.7. A FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ HATÁSAI A HATÁR MENTI KORMÁNYZÁSI KERETEKRE 

A határon átnyúló ITB újszerű irányítási modellt követel meg, mivel a tervezett beruházások nem egy 

adott országon belül valósulnak meg. Az Európai Unió jogi keretei többféle megoldást kínálnak a 

nemzetállami határokon túlnyúló együttműködések intézményesítésére. Ilyen modell az európai 

részvénytársaság vagy az európai gazdasági érdekcsoportosulás (European Economic Interest 

Grouping, EEIG), amelyek elsősorban direkt gazdasági célú tevékenységekre hozhatóak létre. Az EEIG 

előnye, hogy nem alanya a társasági adónak, viszont a felelősségét sem korlátozhatja. A ma létező 

több ezer EEIG olyan esetekben szolgálhat modellként, amikor két különböző ország gazdasági 

vállalkozásai szeretnének közös vállalatot létrehozni.  

A tervezett övezet térségében 2008-ban az Unióban másodikként alakult meg az Ister-Granum EGTC, 

amely megfelelő kereteket biztosít az ITB megvalósításához. 

Az EGTC a European Grouping of Territorial Cooperation (magyarul: európai területi együttműködési 

csoportosulás) rövidítése. Az EGTC-k létrehozását az erről szóló európai uniós (1082/2006/EK-

rendelet) jogszabály teszi lehetővé. 

Az EGTC olyan határon átnyúló önkormányzati „társulás”, amely önálló jogi személyiségként járhat el 

a tagsága által érintett minden tagállamban, saját alkalmazottakat foglalkoztathat, közös 

intézményeket és vállalkozásokat hozhat létre.  

A jogszabályalkotó Európai Parlament eredeti intenciója az volt, hogy a határon átnyúló programok 

és projektek menedzselésére és ezek eredményeinek a fenntartására hozzon létre az érintett 
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tagállamok mindegyikében önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetet. Az eddig megalakult 

EGTC-k azonban nem pontosan ezt az intenciót követték. 

A legtöbb megalapított EGTC a közvetlen, határ menti területfejlesztést tűzte ki céljául. Ezek a 

szervezetek nevezhetőek határmenti területfejlesztési EGTC-knek. Céljuk a hosszú távú területi 

együttműködés, közös fejlesztések megvalósítása és a fejlesztések eredményeinek fenntarthatóságát 

biztosító közös intézmények, esetleg közös vállalkozások létrehozása, működtetése. 

Ezeket az EGTC-ket az eurorégiós együttműködések következő generációjának tekinthetjük, mivel az 

eurorégiók, eurodistrictek és egyéb szervezeti keretek között elindított munkát emelik egy magasabb 

szintre. Tematikájuk igen széles lehet a turisztikától a közösségi közlekedésen át a vállalkozói 

együttműködés támogatásáig. Legtöbbjük ráadásul mindezt együtt is felvállalja. 

Az EGTC-k másik típusa a hálózati EGTC. A hálózati EGTC-k esetében nem a területi közelség, hanem a 

közös tematika a meghatározó. A hálózatban együttműködő partnereket a közös program vagy 

projekt témája köti össze. Ez az együttműködési forma hatékonyan alkalmazható transznacionális 

vagy interregionális projektek megvalósítására és eredményeinek hosszú távú fenntartására. Az 

eddig bejegyzett négy ilyen szerveződés mellett a közép-európai térségben is formálódóban van egy 

hálózati EGTC, amelynek célja egy európai észak-déli közlekedési folyosó kialakítása, az ehhez 

kapcsolódó tervezési, fejlesztési feladatok ellátása. 

A harmadik típust a programozási EGTC képviseli. Ez az EGTC egy konkrét uniós finanszírozási 

program irányító hatóságának és közös szakmai titkárságának feladatait látja el, és közvetlenül 

szerződhet a kedvezményezettekkel a konkrét projektek megvalósítására. Eddig egyetlen ilyen EGTC 

alakult, ez a belga-luxemburgi-német-francia határtérségben menedzseli az ottani CBC-program 

megvalósítását. 

Végül a negyedik típusba a projekt EGTC-ket sorolhatjuk. Ebben az esetben a partnerek célja egy 

konkrét határon átnyúló projekt megvalósítása. Az EGTC ilyenkor projekttársulásként funkcionál. 

Ennek a típusnak a legismertebb példája a spanyol-francia határon egy közös kórház létrehozását 

célul kitűző Cerdanya EGTC. 

Speciális típusa lehet a jövőben az EGTC-knek a kimondottan egy-egy ITB megvalósítását, 

menedzselését célul kitűző csoportosulás, amely egyfajta átmenetet képvisel a programozási és a 

projekt EGTC-k között. Esetünkben azonban nincs szükség ITB-EGTC alapítására, mivel az Ister-

Granum EGTC már létezik, és jogképességgel rendelkezik a határ mindkét oldalán. 

Az EGTC-rendelet forradalmian új helyzetet teremtett, mivel egy ugyanazon jogi személybe 

tömörülve egy adott határtérség fejlesztéséért felelős szereplők integráltan képesek megvalósítani 

fejlesztési programjukat, és ehhez nincs szükségük a határ mindkét oldalán párhuzamos intézmények 
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létrehozására és működtetésére. Épp ellenkezőleg: a határ mindkét oldalán jogképességgel 

rendelkezve, közös intézményeket tarthatnak fenn. 

Az Ister-Granum EGTC több saját intézmény létrehozását is tervezi, amelyek révén számos, a régió 

fejlődését segítő kezdeményezést szeretne megvalósítani. 

A vállalkozási-logisztikai övezet programjának koordinációját a tervezett információs centrum 

hivatott ellátni. Mivel azonban az egyes projektek gazdái igen különfélék (a vállalkozói, 

önkormányzati és a civil szférát egyaránt megjelenítve), az EGTC és annak információs centruma 

önmagában nem jelent elégséges keretet a teljes program lebonyolítására. 

Mint azt a szinergiavizsgálat részleteiben is bemutatja, az ITB egyes projektjei logikailag 

összefüggenek egymással, ami szükségessé teszi a projektgazdák közötti szoros és irányított 

együttműködést. Mivel a résztvevők különböző szektorokat képviselnek, az EGTC vezetésével egy 

fejlesztési partnerség létrehozása látszik a legmegfelelőbb irányítási modellnek, amelybe be kell 

vonni a vállalkozások, az érintett önkormányzatok, a vállalkozásokat segítő testületek, civil 

szervezetek, valamint a szakképzésben érintett intézmények képviselőit. Ez egyben egy modell értékű 

együttműködés kialakítását is jelenti, amely  

 egyszerre teszi láthatóvá, kézzel foghatóvá az EGTC-t mint határon átnyúló fejlesztési 

intézményt;  

 lehetővé teszi, hogy az EGTC egy széles körűen integrált partnerségi rendszerben találja meg 

saját fejlesztéspolitikai szerepét;  

 ugyanakkor a különböző szektorokhoz tartozó szereplők közötti mélyebb és tematikájában 

folyamatosan bővülő együttműködés feltételeit is megteremti. 
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IV.8 ILLESZKEDÉSVIZSGÁLAT 

A tervezett beavatkozásokat megvizsgáltuk abból a szempontból is, hogyan illeszkednek a különböző területi tervdokumentumokhoz. Az alábbi táblázatban 

ezeket az illeszkedéseket foglaltuk össze. 

Projektelem 
megnevezése 

Kapcsolódó tervdokumentumok 

1.1 
Esztergom-

Párkány 
teherkomp 
létesítése 

Nyitrai Kerületi 
Fejlesztési 
Terv: IV. 

Infrastruktúra 
prioritás 1. 
céljához 

kapcsolódó 
intézkedés: 
regionális és 
nemzetközi 

jelentőségű vízi 
utak 

kihasználása 

Nyitrai 
Közlekedési 

Terv javaslata: 
Szlovákia 

úthálózatának 
bekapcsolása az 

egységes 
európai 

közlekedési 
rendszerbe 

Komárom-
Esztergom 

megye 
Területfejleszté
si Koncepciója 

(2007-13): 
Kapcsolatfejlesz
tés - eszközök 
és funkciók- 
prioritás 1. 
intézkedése: 

Közlekedésfejle
sztés 

Komárom-
Esztergom 

megye 
Területfejleszt
ési Koncepciója 

(2014-
20)(javaslattev
ő fázis): 2. 
területi 

stratégiai cél: 
Ikervárosok és 

térségük 
határon 
átnyúló 

együttműködé
se, nemzetközi 
térszervezés 

Esztergomi 
kistérség 
Fejlesztési 
Stratégiája 

(2005): 
Kistérség 

felzárkóztatásá
nak prioritásán 
belül IV.1 és 

IV.3 alprogram: 
Infrastrukturáli
s beruházások, 
Kapcsolatépíté
s a szomszédos 
kistérségekkel 

Nemzeti 
Közlekedési 
Stratégia 

célkitűzése: A 
gazdasági 

növekedést és 
az 

esélyegyenlősé
get szolgáló 

közlekedésfejle
sztés 

OTK 2005: 
Határ menti 
területek 

együttműködé
sének erősítése 
országos célon 

belüli 
részcélok: új 
határátkelő 
létesítése, 
speciális 

kereskedelmi 
előnyök 

hasznosítása 
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1.2 
Kikötőfejleszt

és és 
logisztikai 
terminál 

Párkányban 

Nyitrai Kerületi 
Fejlesztési Terv 

két 
intézkedése: 
ipari parkok és 
üzleti területek 
fejlesztése (I. 

prior); 
regionális és 
nemzetközi 

jelentőségű vízi 
utak 

kihasználási 
feltételeinek 
megteremtése 

(IV. prior.) 

Nyitrai 
Közlekedési 

Terv javaslata a 
folyami 

közlekedésre: 
Komárom és 
Párkány 

kikötőjének 
fejlesztése 

      

1.3 
Intermodális 

logisztikai 
terminal 
Ebeden 

Nyitrai Kerületi 
Fejlesztési 
Terv: IV. 

Infrastruktúra 
prioritás 1. 
céljához 

kapcsolódó 
intézkedés: 
regionális és 
nemzetközi 
jelentőségű 

vasúti 
hálózatok 
bővítése 

Nyitrai 
Közlekedési 

Terv 
vasútfejlesztési 
javaslata: 130-

as számú 
fővonal 

(Pozsony-
Érsekújvár-
Párkány) 

modernizációja 

      



 
156 

1.4 Az 
esztergomi 
repülőtér 
fejlesztése 

Komárom-
Esztergom 

megye 
Területfejleszté
si Koncepciója 

(2007-13): 
Kapcsolatfejles
ztés - eszközök 
és funkciók- 
prioritás 1. 
intézkedése: 

Közlekedésfejle
sztés 

Nemzeti 
Közlekedési 
Stratégia 

célkitűzése: A 
gazdasági 

növekedést és 
az 

esélyegyenlőség
et szolgáló 

közlekedésfejles
ztés 

      

1.5 
Barnamezős 
ipari parki 

rehabilitációs 
program 

Párkányban 

Nyitrai Kerületi 
Fejlesztési 

Terv: I. 
Gazdaság 
prioritás 2. 

spec. céljához 
kapcsolódó 
intézkedés: 

Ipari parkok és 
üzleti területek 
támogatása és 
fejlesztése 
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1.6 Tiszta 
vizet a 

Dunába! Ipari 
szennyvíztiszt
ító építése a 

párkányi ipari 
parkban 

Nyitrai Kerületi 
Fejlesztési 

Terv: I. 
Gazdaság 
prioritás 2. 

spec. céljához 
kapcsolódó 
intézkedés: 

Ipari parkok és 
üzleti területek 
támogatása és 
fejlesztése 

       

1.7 Ebedi 
zöldmezős 
ipari park 
fejlesztése 

Nyitrai Kerületi 
Fejlesztési 

Terv: I. 
Gazdaság 
prioritás 2. 

spec. céljához 
kapcsolódó 
intézkedés: 

Ipari parkok és 
üzleti területek 
támogatása és 
fejlesztése 
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1.8 A 
Nyergesújfalu

i Ipari Park 
Infrastruktúr
a-fejlesztése 

Komárom-
Eszterom 

megye 
Területfejleszté
si Koncepció 
(2007-13): 

Fenntartható 
gazdaságfejlesz
tés priritáson 

belül 
Befektetés-
ösztönzés 
intézkedés 

Esztergomi 
kistérség 
Fejlesztési 

Stratégiája(2005
): A gazdaság 

versenyképessé
gének javítása 
prioritáson 

belüli 
alprogram: 

Iparszerkezet 
átalakítása 

OFTK 
(társadalmi 
egyeztetési 

fázisa): Patrióta 
gazdaság Kis-és 
középvállalati 

bázison, 
nagyvállalati 
partnerséggel 
prioritás; ill. A 
gazdasági 
növekedés, 

versenyképes, 
exportorientált 

innovatív 
gazdaság 

megvalósítását 
szolgáláló 

szakpolitikai 
törekvések 
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1.9 Az 
Esztergomi 
Ipari Park 

vasúti 
kapcsolatána
k fejlesztése 

Komárom-
Eszterom 

megye 
Területfejleszté
si Koncepció 
(2007-13): 

Fenntartható 
gazdaságfejlesz
tés priritáson 

belül 
Befektetés-
ösztönzés 
intézkedés 

Esztergomi 
kistérség 
Fejlesztési 

Stratégiája(2005
): Kistérség 

felzárkóztatásán 
belüli 

alprogram: 
Infrastrukturális 
beruházások 

OFTK 
társadalmi 
egyeztetési 
fázis: A 

gazdasági 
növekedés, 

versenyképes, 
exportorientált 

innovatív 
gazdaság 

megvalósítását 
szolgáláló 

szakpolitikai 
törekvések spec 

cél, 
Közlekedéspolit

ika célja 

     

1.10 Cross-
border cable. 
Villamoshálóz
atok határon 

átnyúló 
összekapcsol

ása 

Nyitrai Kerületi 
Fejlesztési 

Terv: I. 
Gazdaság 
prioritás 5. 

spec céljának 
intézkedése: A 
térség saját 
erőforrás 

kihasználásána
k támogatása 

Komárom-
Esztergom 

megye 
Területfejlesztés
i Koncepciója 

(2007-13): 
Fenntartható 

gazdaságfejleszt
és prioritás 

intézkedése: A 
megújuló és 
alternatív 

energiaforrások 
használásának 
ösztönzése 

OTK 2005: 
Határ menti 
területek 

együttműködés
ének erősítése 
országos célon 
belüli részcél: 

közös 
befektetésösztö

nzés, 
gazdaságfejleszt

és 

OFTK 
(társadalmi 
egyeztetési 

fázisa): Útban 
az 

energiafüggetl
enség és 

hatékonyság 
terén prioritás 
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2.1 Ister-
Granum 

befektetői, 
vállalkozói  

tanácsadási 
és munkaerő-

piaci 
információs 
szolgáltatási 

központ 

Nyitrai 
Fejlesztési Terv 
I. Gazdaság 
prioritás 3. 
specifikus 

célja: Kis-, és 
középvállalkoz

ások 
támogatása-
kapcsolódó 
intézkedés: 
tájékoztató 
rendszer a 
termelői 

tevékenység 
fejlesztéséhez 

Komárom-
Esztergom 

megye 
Területfejlesztés
i Koncepciója 

(2007-13):  
Humánerőforrás 

és 
közösségfejleszt
és prioritás 3. 

célja: 
Foglalkoztatotts
ág növelése 

Szobi kistérség 
Fejlesztési 
Stratégiája 
(2004) 3. 

prioritás: helyi 
foglalkoztatási 
kezdeményezés
ek támogatása 

alprograma 

Esztergomi 
kistérség 
Fejlesztési 
Stratégiája 

(2005): A civil 
társadalom 
fejlesztése 
prioritás 

alprogramja: 
Összehangolt 
munkaerő-
kereslet és 
kínálat 

OTK 2005: 
Országos 
területi cél: 
határ menti 
területek 

együttműködé
sének 

erősítése-
részcél: közös 
gazdaságfejlesz
tés, munkaerő-
piac és képzési 

rendszerek 
összehangolása 

   

2.2 Ister-
Granum 

vállalkozói 
inkubációs 

központ 
kialakítása 
Párkányban 

Nyitrai 
Fejlesztési Terv 
I. Gazdaság 
prioritás 3. 
specifikus 

célja: Kis-, és 
középvállalkoz

ások 
támogatása 
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2.3 Határon 
átnyúló 

képzésszervez
ési, 

képzésfejleszt
ési 

koordinációs 
szervezet 

létrehozása 

Nyitrai Kerület 
Fejlesztési 
Terve:  II. 
Emberi 
erőforrás 
prioritás 1. 
specifikus cél 

két 
intézkedése: 

oktatás 
összehangolása 

a 
munkaerőpiac 
követelményei
vel; ill. egész 
életen át tartó 

tanulás 
fejlesztése és 
támogatása 

Komárom-
Esztergom 

megye 
Területfejlesztés

i Koncepció 
(2007-13): 

Humánerőforrás 
és 

közösségfejleszt
és prioritás 1. 
intézkedése: 

Oktatás, képzés, 
szakképzés 
fejlesztése 

Komárom-
Esztergom 

megye 
Közoktatásifejle
sztési Tervének 
egyik célja: Az 
iskolarendszerű 

szakképzés 
átfogú 

fejlesztése, 
tartalmi 

modernizációja 

Komárom-
Eszterom 

megye 
Területfejleszt
ési Koncepció 

(2014-20): 
Duna mente 

struktúraváltás
a 

Szobi kistérség 
Fejlesztési 
Stratégiája 

2004: 3. 
prioritás 

alprogramja: 
Humánerőforr
ás-fejlesztés 

Esztergomi 
kistérség 
Fejlesztési 
Stratégiája 

2005: A civil 
társ. 

fejlesztése 
prioritáson 

belül 
alprogram: 
összehangolt 
munkaerő 
kereslet és 
kínálat 

Közép-
Magyarország 
Fejlesztési Terv 

2007-13: A 
képzési 

szerkezet és a 
munkaerőpiaci

-igények 
összehangolásá
nak operatív 

célja 

OFTK 
társadalmi 
egyeztetési 

fázis: 
Fordulat a 

teljes 
foglalkoztat

ás és 
tudástársad
alom felé 
prioritás 
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2.4 
Hulladékból 

energia, 
illetve 

üzemanyag. 
Kutatásfejlesz
tési program 

Nyitrai Kerületi 
Fejlesztési 

Terv: I. 
Gazdaság 
prioritás 1. 

spec. célja: K+F 
támogatása,  
beleértve az 

eredmények és 
technológiák 
gyakorlatba 

való 
átültetésével 

Komárom-
Esztergom 

megye 
Területfejlesztés
i Koncepciója 

(2007-13): 
Fenntartható 

gazdaságfejleszt
és prioritásának 
két célja: K+F és 
Innováció; ill. 
megújuló és 
alternatív 

energiaforrások 
ösztönzése 

OFTK 
társadalmi 
egyeztetési 
fázis: két 

kapcsolódó 
prioritás: 

Fordulat a teljes 
fogl és 

tudástársadalo
m felé; Útban 

az 
energiafüggetle

nség és 
hatékonyság 

terén 

OTK 2005: 
Országos 

jelentőségű 
fejlesztési 

tématerület a 
megújuló, és 
alternatív 

energiaforráso
k kihasználása 

helyi, és 
kistérségi 

szinten 

    

9. táblázat: Illeszkedésvizsgálat 

  



 
163 

IV.9. POTENCIÁLIS KONFLIKTUSHELYZETEK ÉS KOCKÁZATOK BEAZONOSÍTÁSA 

Az ITB minden részprojektje esetében merülnek fel speciális kockázati tényezők, amelyeket az adott 

projektelem megvalósítása során kell kezelni. Várhatóan megjelennek ugyanakkor olyan tényezők is, 

amelyek globális jellegű konfliktusokat hordoznak, illetve az ITB egészének megvalósítását 

veszélyeztetik. Ezeknek a globális kockázati tényezőknek területi szempontból három szintje 

különíthető el. 

 

a) Potenciális területi konfliktusok, amelyek veszélyeztetik az ITB megvalósítását 

Az övezeten belül konfliktusforrást jelenthet a két terminál közötti világos feladatmegosztás 

elmaradása. Ebben az esetben ugyanis elindulhat egy nemkívánatos versengés a terminálokat 

üzemeltető szervezetek között, ami az árképzés eltorzulását vonja magával, és kedvezőtlen a 

mélyebb partnerség kialakulása szempontjából is.  

Hasonlóképpen alakulhatnak ki érdekellentétek az ipari parkok gazdaszervezetei között is, hiszen 

mindannyian azt szeretnék, hogy a potenciális befektetők az általuk menedzselt ipari parkot 

válasszák. Ennek a konfliktushelyzetnek szintén egy egészségtelen, minden érdekelt szereplő számára 

hátrányos versengés lehet a következménye. 

Ezeknek a kockázatoknak az ismeretében válik igazán érthetővé, hogy mi is a szerepe az ITB 

célrendszerében a harmadik stratégiai célnak. A megfelelő irányítási-partnerségi modellen belül 

ugyanis egyrészt ki lehet alakítani egymást kiegészítő portfoliókat, ahogy a konfliktuskezelés 

módszereit is. Fontos, hogy minden szereplő megtalálja a jó értelemben vett számítását az ITB 

megvalósítása során, de éppen ennyire fontos az is, hogy ezzel a többi szereplő számára ne okozzon 

érdeksérelmet. 

Tény, hogy a jelenlegi, válságos időszak kevésbé kedvez a sokszereplős win-win játszmáknak, de 

ennek a helyzetnek az az előnye is megvan, hogy az egymásra utaltság erősödik, és a befektetők jóval 

átgondoltabb döntéseket hoznak beruházásaik tervezésekor. Az IGVLÖ menedzsmentjének azokat a 

komplementer előnyöket kell felmutatnia, amelyek ezeket a megfontolt döntéseket alátámasztják. 

Ezzel elérkeztünk a potenciális konfliktusok második szintjéhez. Az övezet programjának sikere 

ugyanis először a munkaerő-fölösleget fogja felszámolni. Az újabb befektetők számára azonban a 
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térség csak akkor marad vonzó, ha az itt nyújtott magas színvonalú szolgáltatások mellett nem jelent 

számukra aránytalanul nagy terhet a megfelelő munkaerő biztosítása. 

Várható, hogy a régióból jelenleg távolabbra (főként a két fővárosba) ingázó munkavállalók is 

megjelennek a fejlesztések nyomán helyben létesülő munkahelyeken. Döntésüket ugyanis csak 

részben fogja befolyásolni a helyben alacsonyabb bérszínvonal, hasonló súllyal esnek latba a negatív 

externáliák, mint amilyen az utazási költség, az utazással eltöltött idő, az otthontól való nagy távolság 

stb. 

Az Ister-Granum térségénél kedvezőtlenebb foglalkoztatási helyzetű Ipoly mente vagy Gömör 

térségeiből a munkaképes lakosság éppen úgy indul meg a szabad munkahelyeket kínáló övezet 

irányában, ahogy most a két főváros, Győr vagy éppen Csehország, Németország vonzza a szabad 

munkaerőt. Ez újabb potenciális érdekkonfliktust jelent, amelynek a kezelése már állami szintű 

beavatkozásokon múlik. Mindkét ország kormányának az a célja, hogy a kevésbé fejlett régiókat 

felzárkóztassa, a tömeges elszegényedést megakadályozza, és hogy a periférikus térségekbe irányítsa 

az újabban érkező befektetőket. 

Ez fogja jelenteni a területi konfliktusok harmadik szintjét: a két szomszédos államnak nem 

szükségszerűen egyeznek meg az érdekei az övezetet illetően. Ez nem kizárólag az előbb említett 

problémákat jelenti. A párkányi vasútállomás felértékelődése állandó értékű megrendelés esetén a 

soproni, budapesti, kiskunhalasi pályaudvarok forgalmát csökkenti. A szlovák oldali iparosítás a 

jelenleg Magyarországon megjelenő, itt költő munkaerőt részben visszatereli Szlovákiába. Ez 

egyszerre okozhat gondot a magyar oldalon működő vállalkozásoknak (messzebbről kell munkásokat 

felvenniük), csökkentve a tartós megtelepedés esélyét, és teremthet konkurenciát a magyar oldalon 

működő cégeknek. 

Nagyon fontos ezért, hogy a létrehozandó partnerség idejében ismerje fel a lehetséges 

konfliktusforrásokat, és akár az állami szereplők bevonásával legyen képes ezeket kezelni, a 

szükséges kommunikációs csatornák kialakításával. Az övezet integrált fejlesztése, az ehhez 

szükséges irányítási mechanizmusok intelligens működtetése elengedhetetlen ahhoz, hogy az ITB 

projektelemei egymást erősítve, a kölcsönös érdekeket felismerve és támogatva valósuljanak meg. 

 

b) Operacionális kockázatok a megvalósítás során 
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Az integrált menedzsment jelentőségét támasztja alá az a tény is, hogy a tervezett fejlesztések 

kölcsönös függésben állnak egymással (vö. szinergiavizsgálat). Ha valamelyik elem nem valósul meg, a 

legtöbb esetben a többit is csonkán lehet csak kivitelezni. 

Az ITB irányítási és értékelési kérdéseit tárgyaló dokumentum a hivatott ezeknek az egymásra 

épüléseknek az operacionalizálás szempontjából történő vizsgálatára. Itt is meg kell ugyanakkor 

említeni, hogy éppen a fentiekben említett területi konfliktusok (főként az állami szintűek) egy-egy 

projektelem megvalósítását tartósan akadályozhatják, késleltethetik. Ezt csak úgy lehet elkerülni, 

hogyha az ITB elemeit a szereplők előzetesen egyeztetik az állami szintű intézményekkel. 

Vannak természetesen olyan exogén (természeti, gazdasági, politikai) tényezők is, amelyekre a helyi 

vagy regionális szereplőknek végképp nincs ráhatásuk. Ezek a tényezők mind befolyásolhatják az ITB 

és egyes projektjeinek  – vagy akár egészének - megvalósulását, és igazából csak felkészülni lehet 

rájuk, megváltoztatni nem. Hasonló hatása lehet annak is, ha valamelyik partner személyi vagy anyagi 

okokból kiesik az ITB megvalósításából. Ilyenkor igen bonyolult feladat a pótlása, ha egyáltalán 

lehetséges (pl. az adott fejlesztéshez kapcsolódó tulajdonviszonyok megakadályozhatják a projekt 

átruházását). 

Maga a konfliktus természetesen nemcsak az ITB-n kívül jelenhet meg, hanem az egyes 

projektelemek egymásra torlódásában, az egymásra épülés megszakítottságában is. Amennyiben a 

teherkomp nem valósul meg, akkor számos projektelem (az ebedi termináltól, a párkányi 

bioenergetikai projekten keresztül a nyergesújfalui ipari park fejlesztéséig) kerül más megvilágításba; 

és várható, hogy ezek megvalósítása problémákba fog ütközni. Az integrált menedzsment azért is 

fontos az ITB szempontjából, hogy ezeket a veszélyeket el lehessen kerülni. 

További kockázati tényezőként kell megemlíteni az egyes projekteken belüli irányítási problémákat, 

amelyek visszavezethetőek az elégtelen előkészítésre, a járatlan menedzsmentre vagy a 

finanszírozási háttér hiányára. Általánosan is elmondható, hogy az ITB megvalósításában kiemelt 

kockázati tényezőként jelenik meg a résztvevő partnerek finanszírozási képessége. Mivel az egyes 

projektek megvalósítása erősen függ egymástól, nem mindegy, hogy financiális okokból elakad-e 

valamelyik, akadályozva ezzel a többi kivitelezését is. 

A létrehozandó fejlesztési partnerség egyik nagy feladata a megfelelő menedzsmentkapacitások 

biztosítása a projektek megvalósításához. Ebben áll az egyik legnagyobb előnye is, hiszen a 

rendelkezésre álló humán kapacitások közösen is használhatóak. 

A finanszírozási kérdéseket szintén a programozási dokumentum tartalmazza majd, itt csak arra 

utalnánk, hogy minden szereplőnek megfelelő pénzügyi háttérrel kell rendelkeznie a projektek 
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megvalósításához. Az ITB előnye, hogy az egyes operatív programok technikai segítségnyújtás 

kereteiből a helyi menedzsment munkája is fedezhető, és ez jelenthet bizonyos mozgásteret a 

finanszírozás szintjén. 

  



c) A potenciális kockázatok hatása és kezelésének módja 

A kockázat beazonosítása A kockázat 

bekövetkezésének 

valószínűsége* 

A kockázat hatásának 

mértéke az ITB 

megvalósítására* 

A kockázat kezelésének módja Megjegyzés 

A világos feladatmegosztás 

hiányából fakadó érdekkonfliktus 

4 5 Az ITB közös menedzsmentjén belül 

kerülnek meghatározásra a komplementer 

portfoliók, és ez a viták rendezésének a 

színhelye is. 

 

Más hasonló kezdeményezésekkel 

szembeni érdekütközés 

5 2 Az IGVLÖ beruházásainak beépítése a 

különböző szintű területi és ágazati  

tervezési-programozási dokumentumokba 

 

Érdekütközés állami szinten az 

övezetet illetően 

4 4 Állami szintű konzultáció a tervezett 

fejlesztésekről 

 

Valamely projekt kudarca 4 5 Az integrált menedzsment és a fejlesztési 

partnerség folyamatos, nyílt működése, 

amely megelőzhetővé teszi egy-egy 

projektgazda problémáit 

Nagyon fontos a megfelelő 

szakmai-intézményi légkör 

kialakítása, ami a problémák 

időben történő felismerését 

segíti 

Az ITB egy részét érintő 

finanszírozási problémák 

felmerülése 

5 5 Ebben az esetben is az intelligens 

menedzsment lehet képes kezelni a 

felmerült problémát 

 

Az infrastrukturális fejlesztések 

ütemezésében olyan csúszások 

fordulnak elő, amelyek gátolják a 

4 2 A tervezés során kellő időtartalékot kell 

hagyni az egyes projektek megvalósítására 

Az egyes tevékenységek 

ütemezése szorosan összefügg az 
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többi projekt megkezdését ITB éves allokációs tervével 

Az integrált menedzsment 

felkészületlensége 

2 5 Az ITB megvalósítása előtt célszerű operatív 

tervet készíteni, és a szereplőket egy 

képzés keretében felkészíteni a 

feladatokra. Az Ister-Granum központ az 

ITB megvalósítása során látja el a 

koordinátori szerepet. 

 

* A valószínűséget és a kockázat hatását egy 1-től 5-ig terjedő (növekvő) skálán mérjük. 


