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BEVEZETÉS 
 

 

A tervezés módszertanáról 

 

Az Ister-Granum vállalkozási-logisztikai övezet megvalósíthatósági tanulmánya két 

tervezési modul integrációjával alakítható ki, ezek 

 a struktúraterv (ld. előző kötet), amely a vállalkozási-logisztikai övezet 

természeti, társadalmi és gazdasági struktúrákba illesztésére hivatott, és 

 a megvalósíthatósági tanulmány, amely a vállalkozási-logisztikai övezet 

megvalósíthatóságát hivatott bizonyítani. 

 

A struktúraterv készítésének nincs hagyománya sem Magyarországon, sem 

Szlovákiában. Következésképp nincs kidolgozott metodológiája, ezért nem lehet elfogadott 

módszertana, jóváhagyási, eljárási rendje egyik országban sem. A megvalósíthatósági 

tanulmány esetében átvehető a Magyarországon és Szlovákiában egyaránt alkalmazott uniós 

módszertan. 

A két terv közötti integrációs bázist a fejlesztési és a rendezési tervek adják. Ezt a 

tervfajtát Szlovákiában egy egységként, Magyarországon két különálló modulként 

alkalmazzák. Az egységes – szlovák-magyar – struktúraterv kialakítását az eltérő 

megközelítés, módszertan, fogalomrendszer (pl. természetvédelmi kategóriák eltérése) 

nehezíti. 

 

Az Ister-Granum Eurorégió térségpolitikai célja: a természeti, társadalmi, gazdasági 

javakkal történő élhető, fenntartható és versenyképes gazdálkodás. Ennek a célnak az 

elérésére vezettük be a napjainkban túlnyomórészt pénzügyi és vagyoni, valamint ágazati (pl. 

mező- és erdőgazdálkodás, vízgazdálkodás) értelemben alkalmazott gazdálkodási elvet. A 

megközelítést Szlovákiában és Magyarországon egyaránt alkalmazzák. 

 

A felvázolt módszer alkalmazásának előnyei: 

 Szlovákiában és Magyarországon egyaránt tervezési rendszerbe illeszthető, 

EU-komform struktúraterv megalapozása; 

 az Ister-Granum régiós modell a környezeti, a természeti, a társadalmi és a 

gazdasági javakkal történő térségi gazdálkodást elősegíti az élhető, a 

fenntartható és a versenyképes gazdálkodási keretek körvonalazása; 

 a modell alapján a társadalom felkészíthető a struktúrák kezelésére, kiépítésére 

(pl. országhatáron átnyúló civil szervezeti kapcsolati hálók létesítése), a 

környezeti, a természeti, a társadalmi és a gazdasági javakkal történő 

gazdálkodásra, elősegítve a társadalom partnerré válását a gazdálkodási és 

tervezési folyamatokban.  
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ISTER-GRANUM VÁLLALKOZÁSI-LOGISZTIKAI ÖVEZET, MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 
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 A tervezési feladat: A STRUKTÚRA TERV (a fizikailag létező /természeti, társadalmi, gazdasági/ és a virtuális /társadalmi, gazdasági/ 

struktúrák harmonizálása) ÉS A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY INTEGRÁLÁSA 
 

 Integrációs bázis Magyarországon és Szlovákiában (fejlesztési programok, rendezési tervek) 
 

 A tervrendszer új, a természeti, társadalmi, gazdaság javakkal történő élhető, fenntartható és versenyképes gazdálkodási eleme 
 

Kék felirat  A tervezésbe bevont tervezési és rendszer-vezérlési modulok 
 

 

 

 

A terv készítésének előzményei  

 

AZ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ 

 

1999. szeptember 16-án írta alá Orbán Viktor és Mikuláš Dzurinda a Mária Valéria 

híd újjáépítéséről szóló megállapodást. A híd építésével párhuzamosan kezdődött 

meg egy határon átnyúló térségi együttműködés kialakítása is Esztergomban és 

Párkányban. 

2000. május 15-én a két város vezetője írt alá szándéknyilatkozatot a térségi 

együttműködés intézményeinek létrehozásáról, majd október 13-án a két határ 

menti kistérség létesített konzultatív szervezetet. Az akkor 34 települést tartalmazó 

együttműködéshez folyamatosan újabb önkormányzatok csatlakoztak, így alakult 

meg 2003. november 17-én az Ister-Granum Eurorégió. 

 
Az Ister-Granum Eurorégió térképe 

 

 
Az eurorégióhoz ma 100 település tartozik, 216.045 lakossal (2004 végi adat). A 

szlovákiai oldalról 47, a magyarországiról 53 önkormányzat kapcsolódott be a 

közös munkába. 

2005 első felében készült el az eurorégió fejlesztési programja, amelyet a közép- 

és kelet-európai, újonnan csatlakozott országok határain létrejött eurorégiók közül 
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elsőként mutattak be Brüsszelben, az Európai Parlamentben. 

A fejlesztési programban kiemelt projektként (illetve inkább projektcsokorként) 

jelenik meg az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet létrehozása, mely a 

magyar oldalon meglévő ipari és a szlovákiai oldalon meglévő logisztikai 

potenciálra alapozva irányoz elő jelentős, a területi különbségeket kiegyenlítő 

fejlesztéseket. 

Az övezet létrehozása ugyanakkor egyidős a regionális szervezet kiépítésével. 

Ennek megfelelően számos terv, döntés-előkészítő anyag készült, és több szinten 

születtek döntések is a megvalósítás érdekében. 

Mivel a Mária Valéria hídon 3,5 tonnás súlykorlátozás van érvényben, és az 

Esztergom és Párkány között a 60-as évek óta közlekedett kompjáratot a 

hídátadással együtt megszüntették, az övezet létrehozásának kardinális pontjává 

egy teherkomp létesítése vált. Ugyanakkor az eurorégió és a két város sok lépést 

tett az elmúlt években annak érdekében is, hogy egy új gyorsforgalmi út épüljön 

Budapest és Zsolna között, párkányi határátlépési ponttal. Ez esetben a 

teherkompot egy teherhíd válthatja fel. 

2001. június 6-án és 2002. szeptember 5-én Esztergomban szakmai 

tanácskozásokon merült fel az V/c folyosó északi maghosszabbításának gondolata, 

illetve az autópálya megépítéséig egy teherkomp üzembe állításának ötlete. 2003 

elején mind az esztergomi, mind a párkányi képviselő-testület elfogadta a kikötő 

létesítésére vonatkozó kezdeményezést. Ugyanezen év végén az esztergomi 

önkormányzat határozattal támogatta meg a vállalkozási-logisztikai övezet 

létrehozásának koncepcióját. 2004. februári közgyűlésén az eurorégiós parlament 

mind a teherkomp, mind a vállalkozási-logisztikai övezet létesítését határozattal 

vette fel programjába, amelyet a közgyűlés 2005. áprilisban fogadott el. Ebben 

5.3.1 pont alatt szerepel kidolgozott projektként az intézkedés. 

 

 

KORÁBBI KONCEPCIONÁLIS DOKUMENTUMOK 

 

2002–2003 folyamán két megalapozó tanulmány is készült. A KTI munkatársainak 

gondozásában készült el egy esztergom–párkányi logisztikai központ koncepciója. 

A dokumentum egy-egy központi terminál létrehozását és összekapcsolását 

javasolta Esztergomban és Párkányban, viszonylag hosszú megtérülést 

prognosztizálva a beruházáshoz. A szakmai anyag elkészítését a Gazdasági és 

Közlekedési Minisztérium és Esztergom Város Önkormányzata közösen 

finanszírozta. 

Szintén a GKM segítségével készült el az esztergom–párkányi teherkomp 

megvalósíthatósági tanulmánya, melyre később az esztergomi tervek alapultak. 

2004 novemberében nyert támogatást Esztergom a tervdokumentáció 

elkészíttetésére. Az elvi engedélyes tervek 2005 tavaszára elkészültek, de a 

tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt kiviteli tervek még nem állnak 

rendelkezésre. Ezek a tervek a párkányi oldalon 2003 óta rendelkezésre állnak. 

Jelen dokumentum a Phare-CBC 2003-as támogatásával készült el. 
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1. AZ ISTER-GRANUM VÁLLALKOZÁSI, LOGISZTIKAI ÖVEZET 

MEGALAPOZÁSA 
 

1.1.  A vállalkozási-logisztikai övezet területi lehatárolása 

 

Az övezet kialakítása által érintett térség az eurorégió ipari magterülete. Közvetlenül 9 

település (Ebed, Esztergom, Lábatlan, Nyergesújfalu, Párkány, Süttő, Tát, Tokod, 

Tokodaltáró) érintett a fejlesztésben, valamint az intermodális központhoz kapcsolódó 

szállítási potenciállal rendelkező vállalatok. 

Az övezet az eurorégión belül további tucatnyi település iparfejlesztésére van közvetlen, 

gyakorlati hatással. 

 
A vállalkozási-logisztikai övezetben együttműködő települések és az övezet közvetlen vonzáskörzete 

 

 
    

   Az övezethez tartozó települések (az eurorégió ipari magterülete) 

 

  Az övezet közvetlen vonzáskörzete 
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Az eurorégió tágabb hatásterületét (a várható szállítási irányváltásokhoz igazodva) a 

nagyobb teljesítményű főútvonalak figyelembe vételével határoztuk meg. (Ld. különböző 

tematikus feldolgozásban az alábbi térképmellékleteken: T/T-4 – 6, valamint K/T-1 – 6.) A 

hatásterület kialakulásában döntő szerepe van a már létező Mária Valéria hídnak, és lesz a 

vállalkozási-logisztikai övezetnek. A 2020-ig tervezett új Duna-híd ugyanakkor a most 

körülhatárolt területen jóval túlmutató geopolitikai-térszerkezeti jelentőségű fejlesztés, 

amelynek hatásaival külön kell foglalkozni. 

A jelzett módon behatárolt hatásterület a Nyitra – Érsekújvár – Komárom – Tata – 

Tatabánya – Százhalombatta – Szentendre – Vác – Ipolyság –Léva – Aranyosmarót vonalon 

jelölhető ki. Ez a terület kiterjedésre közel háromszorosa az eurorégiónak. 

A teherkomp elindítása és a logisztikai szolgáltatások rendszerének kialakítása 

várhatóan a közép-európai nagytérségben is előidéz majd kisebb módosulásokat. 
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1.2.  Az övezet térségfejlesztési orientációja 

 

A vállalkozási-logisztikai övezet kialakításának terület- és településfejlesztési, illetve 

terület- és településrendezési tervezési háttere: 

 

Magterület 

 Párkány-Štúrovo városrendezési terve 

 Esztergom városrendezési terve 

 Települési szintű rendezési tervek 

 

Ister-Granum eurorégió  

 Ister-Granum eurorégió fejlesztési programja 

 

Vonzáskörzet térsége 

 

Megyei 

Komárom-Esztergom megye rendezési terve 

Fejér megye rendezési terve 

Pest-megye rendezési terve 

 

Regionális 

Közép-dunántúli régió fejlesztési programja 

Közép-magyarországi régió fejlesztési programja 

Nyitra régió fejlesztési programja 

 

Nemzeti 

Nemzeti fejlesztési terv (magyar)  

Nemzeti fejlesztési terv (szlovák) 
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1. 3 Az övezet makrotérségi viszonyrendszerének vonatkozó elemei 

 

 

1.3.1 A Nyitrai Régió főbb jellemzői 

 

Az Ister-Granum Vállalkozási-

Logisztikai Övezet szlovákiai tér- és 

gazdaságszerkezeti jellemzőit szlovák 

oldalon a szlovákiai Nyitra megyei 

régió főbb jellemzői határozzák meg.  

A régió Szlovákia délnyugati 

részén fekszik, nyugati oldalát a 

Nagyszombati, keletit a 

Besztercebányai Régió határolja, 

északon a Trencséni Régióval, míg 

délen a Dunán mint határfolyón 

keresztül Magyarországgal határos, 

amely széleskörű, gyorsan növekvő 

határ menti együttműködést tesz 

lehetővé.  

A Nyitrai Régió területe 6 343 

km
2
, lakosainak száma kb. 715 ezer 

fő. A régió hét meghatározó szerepet 

betöltő városközponttal rendelkező 

járásból áll. A járások a 

városközpontoktól kapták nevüket.  

 
 

 

 

A régió járásai 

A JÁRÁS 

(JÁRÁSKÖZPONT) NEVE 

A JÁRÁS TERÜLETE A JÁRÁS NÉPESSÉGE 

(FŐ) 

Aranyosmarót 521 km
2
 43 000 

Érsekújvár 1 347 km
2
 151 000 

Komárom 871 km
2 

163 000 

Léva 1 551 km
2
 120 000 

Nyitra 1 100 km
2
 108 000 

Tapolcsány 598 km
2
 24 000 

Vágsellye 356 km
2
 54 000 

 

A Nyitrai Régió gazdaságában, mint ahogy az ország egész területén, nagymértékű 

szerkezeti átrendeződés tapasztalható. A gazdaság fejlesztését térségi, régiós gazdasági 

program is segítette, amelyet kanadai kormánysegéllyel finanszíroztak. A gazdaságon belül az 

iparban a feldolgozóipar, ezen belül is a gépipar, illetve az élelmiszer-feldolgozóipar szerepe 

jelentős. Utóbbi a régióban meghatározó szerepű agrárgazdaságra alapul. 

 



ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ISTER-GRANUM VÁLLALKOZÁSI-LOGISZTIKAI ÖVEZET 

ESZTERGOM, 2006 MÁJUS OPERATÍV MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 

 

 13 

A mezőgazdaságot negatívan érintették a rendszerváltozás utáni átalakítások, amelyek 

elsősorban tulajdoni, szervezeti átrendeződést jelentettek. A mezőgazdaságban a 

növénytermesztésen belül a gabonafélék, illetve a zöldség- és gyümölcstermesztés emelendő 

ki.  

Az elmúlt években bővült a régióban működő nagyobb vállalkozások száma. 

Érsekújvárban meghatározó jelentőségű az OSRAM, az ASR Metal, valamint a VUNAR 

gépgyár. Komárom iparát a hajógyár (Slovenské lodenice), a Hydrostav építőipari vállalat, 

valamint a Rieker cipőgyár fémjelzi. 

Léva legjelentősebb üzeme a mohi atomerőmű. Ezen kívül említésre érdemes a Levitex 

könnyűipari gyára, a K-Steel gépipari, az Istroenergo villamos gépipari üzeme, a Kuferath 

gépgyár, valamint a PM húsfeldolgozó-kombinát. 

 

A fejlődés a foglalkoztatottságra is kedvező hatással van, jóllehet a dél-szlovákiai 

térségből ma is mintegy 20 000 munkavállaló magyarországi gyárakban dolgozik. A régió 

humánerőforrás-szerkezetében az aktív népesség kb. 345 ezer főt képvisel, a munkanélküliség 

aránya szlovák viszonylatban magas, 2004-ben kb. 20% volt. A munkaerő képzettség szerinti 

szerkezete kedvező, a felsőfokú végzettségűek száma kb. 28 ezer főt, a középfokú 

végzettségűeké kb. 120 ezer főt, a szakmunkás képesítésűeké kb. 150 ezer fő.  

A Nyitrai Régió főbb közlekedési kapcsolatai összességében kedvezőek. Az észak–déli 

közúti tengelyen helyezkedik el Zsolnától délre Tapolcsány. Komárom az I/64 sz. főút 

mentén, az I/61 sz. (E75) főút mellett, a nyugat–keleti tengelyen fekszik Nyitra, majd kelet 

felé haladva az I/65 sz. főút mentén a régión kívüli Besztercebánya irányában lehet tovább 

haladni.  

A vasúti összeköttetés a közutak nyomvonalának megfelelően rendeződik. A 

legjelentősebb vasútvonalak közül a Budapest – Párkány – Komárom – Pozsony – Prága – 

Berlin nemzetközi fővonal emelendő ki, a VI. számú nemzetközi intramodális Berlin – 

Isztanbul folyosó részeként, amely jelentős kelet–nyugati áruforgalmat bonyolít. A IV. sz. 

intramodális nemzetközi vasúti vonal Gdańsk – Rieka pálya részeként észak–déli irányban a 

Pöstyén – Nyitra – Galánta – Érsekújvár – Komárom vasúti fővonal húzódik. A régiót szeli át 

a Pozsony – Nagyszombat – Kassa vasúti fővonal is.  

A Nyitrai Régió meghatározó nemzetköz vízi szállítási útvonala a Duna. Emellett a 

Komárom–Vágsellye közötti szakaszon a Vágon történő vízi szállítás említhető.  

A régióban elsősorban országon belüli légi szállítási lehetőséget a pöstyéni repülőtér 

biztosít. A nemzetközi repülőterek közül Pozsony (150 km), Bécs (185 km), Budapest (60 

km) emelhető ki jelentőségüknek és közelségüknek köszönhetően.  

A Nyitrai Régió területfejlesztési célja egy olyan gazdasági térség létrehozása, amely elég 

rugalmas és homogén ahhoz, hogy a betelepülő vállalkozások számára elérhetővé tegye a 

működésükhöz szükséges szolgáltatásokat, illetve a belső piacokhoz való hozzáférést.  

A Nyitrai Régió dinamikusan fejleszthető gazdasági körzetként definiálja magát, 

melyben a szolgáltató háttér kiépítésével, a humán erőforrás fejlesztésével a modern ipari 

struktúráknak megfelelő ipari szerkezetátalakítás valósítható mag. Ehhez a meglévő 

vállalkozások támogatásán túl a külföldi és hazai vállalkozások térségben történő letelepítése, 

illetve új vállalkozások létrehozása is szükséges. 
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1.3.2 A Közép-dunántúli régió főbb jellemzői 

 

 

Az Ister-Granum vállalkozási-logisztikai övezet magyar oldali területe a Közép-

dunántúli régióban található, melynek területe 11 263 km
2
, lakosainak száma 1,1 millió fő.  

A Közép-dunántúli régió a Dunántúl, vagy római kori nevén Pannónia északi középső 

részén fekszik. Északon a Duna, túloldalon Szlovákia (Nyitra Régió), keleten a Közép-

magyarországi régió (Budapest fővárossal), nyugaton a Nyugat-Dunántúli régió, délen a Dél-

Dunántúli régió 

határolja. A régiót 

három megye (Fejér, 

Komárom-Esztergom és 

Veszprém) alkotja.  

A régió iparilag 

Magyarország harmadik 

legfejlettebb térsége. Az 

ipar szerkezeti 

modernizációja a 90-es 

évek közepétől ment 

végbe, ennek 

kiemelkedő térségi 

színterei a teljesség 

igénye nélkül 

Székesfehérvár, 

Tatabánya, Esztergom, Oroszlány, Dunaújváros voltak.  

A Közép-dunántúli 

régió gazdasági, ipari 
Forrás: MeH NTH 

potenciáljának jelentős része ipari parkokban, logisztikai központokban koncentrálódik. 

Székesfehérváron található az ország tíz kiemelt térségi logisztikai központjainak egyike. A 

régióban több mint húsz ipari park található több száz betelepült vállalkozással. 

Komárom-Esztergom megyében található ipari parkok: dorogi, esztergomi, komáromi, 

nyergesújfalui, oroszlányi, tatabánya-nyugati. Ezek közül kettő esik az övezet területére, egy 

pedig annak közvetlen vonzáskörzetébe tartozik. 

A Közép-dunántúli régió iparában olyan nemzetközi, multinacionális vállalkozások 

játszanak fontos szerepet, mint az IBM, a Philips, a Suzuki, a Richter, a Sanyo, a Bosch, a 

NOKIA, az Alcoa, a Suoftec. A régió túliparosodott városai Székesfehérvár, Tatabánya, 

Esztergom ma már munkaerőhiánnyal küszködnek, a szabad munkaerőt a városok 

körzeteiből, olykor a határon túlról (Szlovákiából) biztosítják.  

A Közép-Dunántúl két nagy európai fejlődési zóna metszéspontjában helyezkedik el. A 

régióban találkozik a Bécs – Budapest (Hamburg – Isztanbul) a Velence – Trieszt – Budapest 

(Torino – Lviv) és a Balti-tengerig húzódó északi tengellyel. Az európai fejlődési zónák 

kedvezően befolyásolják a régió fejlődési lehetőségeit. 
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2. STATISZTIKAI ELEMZÉS 

 
2.1 Az Ister-Granum Eurorégió általános mutatói 

 

 

Az Ister-Granum Eurorégió területe meghaladja a 2 000 km
2
-t, lakosainak száma 216 

045 fő (2004 végi adat). A lakosság több mint két harmada (148 064 fő, 69 %) a 

magyarországi oldalon él. Miközben azonban a lakosságarány tekintetében a magyar oldal 

súlya ilyen nagy, a települések számában ez nem mutatkozik meg. A 47 szlovákiai település 

nagy része viszont kis falu vagy község, összesen két város, a 12 000-es Párkány és a 7 500-as 

lélekszámú Zselíz fekszik az eurorégió területén. A magyarországi térség lakosainak 

ugyanakkor közel fele (64 217 fő) él városban.  

 
Az eurorégió városi lakossága 

 

VÁROS NEVE LÉLEKSZÁM (FŐ) 

Dorog 12 609 

Esztergom 29 452 

Lábatlan  5 397 

Nagymaros 4 385 

Nyergesújfalu 7 752 

Párkány 11 708 

Szob 2 965 

Visegrád 1 657 

Zselíz 7 522 

Összesen 83 447 
Forrás: KSH 

 

Különösen a Duna menti sáv tekinthető erősen urbanizálódottnak. Az itt fekvő falvak 

lakosságszáma is igen magas (Tát: 5 508, Tokod: 4 344, Tokodaltáró: 3 071, Csolnok: 3 406 

lakosú). A vállalkozási-logisztikai övezet településein összesen több mint 70 000 ember lakik. 

A fejlesztés tehát közvetlenül érinti az eurorégió egy harmadát. 

A Budapest észak-nyugati agglomerációjában az elmúlt évtizedben megfigyelhető 

népességkiáramlás megfigyelhető az eurorégió érintett településein is: jelentős (50 % körüli) 

népességnövekedés következett be 1990 óta Piliscsabán és Pilisjászfalun. Ennél kisebb, de 

határozott (10–30 % közötti) a növekedés Máriahalmon, Tinnyén és Kesztölcön. 

Az esztergomi kistérségben 1996 óta folyamatosan növekszik a lakosság lélekszáma, 

2005-ben közel 55 000 főt ért el, Esztergom 1997 és 2005 között közel másfélezer fővel 

gyarapodott. 

Esztergom és Dorog térségében a munkanélküliek aránya 2004 óta 4–6 % körül 

stabilizálódott. Az adat elsősorban strukturális jelegű munkanélküliséget takar. Ezt jelzi a 

felsőfokú végzettségűek magas aránya az állástalanok körében. 

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

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

munkanélküliek aránya. Kimagaslóan magas még a munkanélküliség Peszektergenyén 

(52,2%), Zalabán (48,6%), Lontón (45,1%), Barton (46,4%), Ipolykiskeszin (46,5%), és 

Bényben (45,2%). 
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A Nyitrai kerületben fokozottan érvényesültek a rendszerváltás utáni, országosan 

jellemző gazdasági folyamatok. A mezőgazdaság visszafejlődött, az ipari szektorban 

nagyvállalatok épültek le, a gazdasági élet recessziója itt is bekövetkezett, csökkent a 

foglalkoztatottság, ugyanakkor megjelentek az ipari, mezőgazdagsági szektorok mellett a 

szolgáltató ágazatokban is a kis- és középvállalkozások.  

Az elmúlt években a gazdaság szerkezeti átalakulása miatt a foglalkoztatási lehetőségek 

a gépipartól a könnyűipar és a szolgáltatások felé rendeződtek át. Ez az átrendeződés 

foglalkoztatási gondokkal is járt, amit tovább növelt, hogy a privatizált cégek jelentős 

változtatásokat hajtottak végre működésük minden területén. A szervezési, technológiai 

racionalizálások együtt járnak a munkaerő leépítésével.  

Párkány térségének gazdasági szerkezetére a szocializmus idején a mezőgazdasági jelleg 

volt a jellemző. A rendszerváltással járó szerkezetátalakítás súlyos foglalkoztatási válságot 

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

Szlovákiában elérte a 22 %-ot. Az év elején Párkány környékén átlag 35 %-os 

munkanélküliséget regisztráltak, magában a városban ez a mutató megközelítette a 30 %-ot. A 

Párkány 30 km-es vonzáskörzetében található (gyakran igen kis lélekszámú) kizárólag 

mezőgazdaságból élő települések nagy részében a munkaképes korú lakosságnak több mint 

fele nem tudott újra elhelyezkedni. Néhány kiemelkedő adat (pl. Garampáld 80 %) pedig 

tartós válságot jelzett előre a térségben.  
2004 novemberében a Déli Régió területén 4 444 regisztrált munkanélkülit tartottak számon 

(ez 26,8 %-os munkanélküliséget jelent).  

Az említett folyamatok a gazdaság egyes szektoraiban foglalkoztatottak arányát is 

megváltoztatták. Az országos munkanélküli ráta 2004 év végére 18%-ra csökkent, Párkány 

városában és térségében ugyanakkor a munkanélküliek aránya 14–20% között mozgott. Ez a 

2000-es 35 %-hoz képest jelentős javulás, ugyanakkor a munkaerő-felesleg döntő részét az 

esztergomi, dorogi, budapesti, komáromi, váci nagyvállalatok szippantották fel.  

 
Az esztergomi székhelyű vállalatoknál és intézményeknél alkalmazottak számának változása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: Esztergom Város önkormányzata 

 

A párkányi körzetben mért munkanélküliség stabilan 8–10%-kal meghaladta a városban 

mért arányokat.   

Részben a gazdasági recessziónak, részben egyéb szocio-kulturális folyamatoknak 

köszönhető, hogy a Szlovákiában amúgy is legrosszabb vitalitási indexszel rendelkező 
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délnyugati térségek közül is az érsekújvári járásban a legkedvezőtlenebb a helyzet. Jóllehet, 

jelentős elvándorlás nem figyelhető meg (a lakosság átlagban 70% fölött helyben született), 

mégis az elmúlt 10 évben is jelentősen fogyott és öregedett a térség lakossága. Ez 

érzékelhetően rontja az ipartelepítés esélyeit. Emellett azt is meg kell említeni, hogy a 

korábban domináns mezőgazdasági termelési struktúra miatt a Párkány környéki térségben az 

alacsonyabban iskolázottak többséget alkotnak. 
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2.2 Közlekedési viszonyok 

 

2.2.1 Geopolitikai, közlekedés-földrajzi tényezők 

 

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

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

legjelentősebb üzleti központjának vonzáskörzetéhez tartozik), valamint gyengeségét (mivel a 

negatív agglomerációs hatások ma hatványozottabban érvényesülnek, mint a pozitív 

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

 

 

2.2.2 Az eurorégió és a főváros kapcsolatai 

 

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

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

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

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

bevezető szakaszán. Pilisborosjenőnél az átlagos forgalom hétköznapokon meghaladja a 23 

000 JE/nap értéket, amely megközelíti a kevésbé frekventált autópálya-szakaszok forgalmát. 

A szűk keresztmetszetű Bécsi út mindennap jelentős torlódást okoz, a délelőtti bejutási idő 

balesetmentes időszakban is 25–30 perccel hosszabb az optimálisnál. 

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

elsősorban a Szentendréig megépült kétszer két sávnak köszönhetően. A járműforgalom 13–

14 000 egység naponta, amely a nyári turistaszezonban jóval magasabb: eléri a 40 000 

járműegységet is. 

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

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

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

fejlesztése: a megnövekedett gépjárműforgalom ugyanazon a szűk keresztmetszetű 

úthálózaton keresztül bonyolódik, mint 20 évvel korábban.  

A közúti áruforgalom döntő része a 10-es főúton, a lakott településeken, városokon 

átmenő, régi Bécsi úton bonyolódik le, ma már elviselhetetlen közlekedési gondokat okozva. 

Jellemző adatok az áruforgalomról: 2000-ben 196 000 tonna áru hagyta el a kistérséget, 2001-

ben ez az adat már 277 000 tonnát mutatott. Közlekedési szakintézmények 2005-ig mintegy 

20%-os, 2010-re kb. 45%-os maximális növekedést vetítettek előre.  

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

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

menetidőt lényegesen nem sikerült rövidíteni (Esztergom–Budapest Nyugati pályaudvar 

viszonylatában átlagosan 100 perc a menetidő).  

Valamivel jobb a helyzet a Duna-balparti agglomerációs övezet határán. A 12-es főút 

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

jobbparti útvonalak. Ugyanakkor a 90-es években megépült főút ma már szűk 

keresztmetszetű, egyes szakaszain a forgalom meghaladja a 20 000 JE/nap átlagot, és ez az 

adat folyamatos emelkedést mutat, ezért szükséges volna a teljes útvonalon a kétszer két sáv 

kiépítése. Így – bár Nagymaros térségében a napi forgalom nem éri el a 6 000 járművet – a 

Vác–Budapest szakasz túlterheltsége miatt a régió magyarországi északi térségéből is lassú az 

eljutás a fővárosba. 

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

elővárosinak számító idő alatt lehet eljutni a Nyugati pályaudvarra (ez Párkányból legjobb 
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esetben 55 percet vesz igénybe). A 2004 végén és 2006-ban elindított elővárosi járatok (Vác, 

Szob, illetve Érsekújvár végállomással, ún. zónázó rendszerben) jelentősen lerövidítik a 

menetidőt. Ezzel az Ipoly-völgyi települések közlekedési kapcsolatai is javultak. Ebből a 

térségből ugyanakkor csak kis járatsűrűségű autóbusszal lehet elérni a szobi vasútállomást. 

Nem megoldott továbbá a Déli Régiónak a főváros vérkeringésébe történő bekapcsolása sem 

(a nemzetközi jegyárak miatt), jóllehet Párkány térsége ma már Budapest vonzáskörzetéhez 

tartozik. Ennek kialakulásában döntő szerepe volt a Mária Valéria híd 2001. október 11-i 

átadásának. 

 

Összességében tehát megállapítható, hogy az eurorégió területének nagy része 

kimondottan rossz közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik a magyar főváros, egyben Kelet-

Közép-Európa legjelentősebb üzleti központja irányába. 

 

 

2.2.3 A Mária Valéria híd katalizátor szerepe 

 

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

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

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

zsákutca jelleg megszűnésével Esztergom és Párkány térsége nemcsak mikroregionális 

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

2002-ben 614 108, 2003-ban 760 895, 2004-ben 1 015 712, 2005-ben pedig 1 692 120 

jármű kelt át itt a határon. A személyforgalom is hasonló mértékben nőtt meg. 2002-ben közel 

2,2 millió, 2003-ban majdnem 2,7 millió, 2004-ben 3,3 millió, 2005-ben pedig közel 5,5 

millió személy lépte át a határt Párkányban. 

 

 
Járműforgalom a párkány–esztergomi határátkelőhelyen (1995–2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: Határőrség 
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Személyforgalom a a párkány–esztergomi határátkelőhelyen (1995–2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: Határőrség 

 

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

tehergépjárművek forgalma is lendületesen emelkedett: már 2001 végén 513 kis 

tehergépkocsi lépte át itt a határt (a teljes éves forgalom 52 %-a bonyolódott okt. 11. és dec. 

31. között). 2002-ben az éves forgalom 4 897 tgk. volt, 2003-ban pedig már 8 138. 2004-ben 

kisebb visszaesés volt megfigyelhető, de 2005-ben 18 160 tehergépjármű lépte át itt a határt.  

 
Tehergépjármű-forgalom a párkány–esztergomi határátkelőhelyen (2001–2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: Határőrség 

 

Egy 2005-ben készített felmérés a szűkebb határkörzetből havi szinten 26 000 tonna áru 

átszállításának igényét mutatta ki. A Mária Valéria híd átadását követően tehát további 

hálózati kapcsolat kialakítása is szükségesnek látszik. 
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Észak-déli irányú szállítási igények az eurorégió magterületének nagyobb vállalatainál (2005. ősz) 
 

CÉG NEVE SZÁLLÍTÁS 

MENNYISÉGE 

IDŐINTERVALL. 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 Hungáris 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–

26.108t/hó 
Forrás: Esztergom Város Önkormányzata 

 

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

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

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

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

agglomeráció közötti kapcsolatokat. A FŐMTERV RT. által készített felmérés szerint a 

Párkányból átkelők 14 %-a kimondottan a fővárosba utazik, és ugyanennyien választják 

célpontul az agglomeráció településeit. 

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

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

szociológiai folyamatok és a régió magterületének logisztikai-ipari potenciálja összességében 

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

hiányoznak az infrastrukturális háttér-feltételek. 

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

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

távú kihatásai már most érezhetőek. 
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2.2.4 Transzkontinentális kapcsolatok 

 

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

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

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

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

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

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

kikötője. 

Nemzetközi személyhajó-forgalom fogadására alkalmas kikötője Esztergomnak és 

Visegrádnak van, azonban a színvonalas szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúrával ezek 

sem rendelkeznek, így az itt heti rendszerességgel elhaladó, félszáznál több szállodahajó 

számára a régió nem vonzó úti cél. 

A közúti folyosók közül a IV. sz. a Zsámbéki-medencén, a jelenleg még a TEN-

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

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

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

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

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

nyomvonalának esetleges megváltoztatására, és Esztergom térségi átvezetésére. 

 
Az új nemzetközi folyosó javasolt új nyomvonalvezetése 

 

 
Forrás: FŐMTERV Rt. 

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

Budapest vonal leértékelődése. A rendszerváltást megelőző időszakban Párkány (ahol 

Szlovákia második legjelentősebb teherpályaudvara található) központi szerepet játszott a 

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

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

korridornak a Rajka–Budapest vonalon történő kijelölése egyben azzal is jár, hogy a szlovák 

közlekedési minisztérium nem tervezi a párkányi vonal (160 km/h-s sebességhatárhoz 

igazított) korszerűsítését. A régió további fejlődésének egyik kitörési pontja lehet a 

pályaudvar, melyre az ipari magterület logisztikai bázisa települhet. Ezzel a vasútvonal is újra 

felértékelődik, és nemzetközi jelentőséget kaphat. 
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A párkány-nánai teherpályaudvar forgalmának és állományának változása 1988 és 2001 között 

 

ÉV BELÉPTETÉS 

(SZERELVÉNY) 

KILÉPTETÉS 

(SZERELVÉNY) 

BERAKODOTT ÁRU 

MENNYISÉGE 

(TONNA) 

SZEMÉLYI 

ÁLLOMÁNY 

LÉTSZÁMA (FŐ)
*
 

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 

változás
**

 17,3 % 20,9 % 16 % 15,8 % 
Forrás: párkányi vasútállomás 

 

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

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

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

repülőtér fejlesztése a közeljövőben nem várható. A regionális fejlesztési tervekben kis 

forgalmú kereskedelmi és szabadidő-repülőtérként megjelölt létesítmény hatékonyan 

járulhatna hozzá a régió transzkontinentális kapcsolatainak fejlesztéséhez. 

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

régió idegenforgalmi vonzerejét is növelné, ha ennek a transzkontinentális jelentőségű 

útvonalnak mindkét parton kiépülnének a szakaszai. Ma Verőce és Vác, Nagymaros és Szob, 

Leányfalu és Budapest között, valamint Nyergesújfalu és Esztergom belterületén találhatóak 

szilárd burkolatú, védett szakaszok. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy az eurorégiónak a transzkontinentális hálózatban 

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

kellőképpen kihasználva. A régió fejlődését kedvezően érintené egy észak–déli nagy 

kapacitású közúti kapcsolat kiépítése, valamint a párkányi pályaudvar és az esztergomi 

repülőtér fejlesztése. 

 

 

2.2.5 Makrotérségi kapcsolatok 

 

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

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

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

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

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

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

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

Szob közötti szakasza. 

A Duna-jobbparti főútvonalak minőségét alapvetően befolyásolja a rajtuk bonyolódó 

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

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

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

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

                                                 
*
 Csak a teherpályaudvaron (nem számítva tehát a személypályaudvaron dogozókat, a kocsivizsgálókat, 

mozdonyvezetőket stb.) 
**

 2001/1988 
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Pilismarót és Dunabogdány között 4–6 000 jármű. A főút viszonylag jó minőségű, elsősorban 

a települési átkelési szakaszok burkolata szorul felújításra. 

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

térségi idegenforgalom egyoldalúságának következtében) jóval alacsonyabb a forgalom, 

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

állapotban van, felújításra néhány települési átkelési szakaszon szorul. Feltűnő hálózati 

probléma a Szob–Párkány kapcsolat hiánya. Így a 12-es főút Szobnál egyszerűen véget ér, 

zsáktérséggé téve ezáltal a Dunakanyar bal parti területét. A regionális kapcsolatok 

biztosításán jóval túlmutató jelentősége volna a Szob–Helemba kapcsolat kiépítésének. 

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

között alakul, ami ezeknek az utaknak a kihasználatlanságát jól jelzi. Mindazonáltal mind a 

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

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

köszönhetően alkalmas volna a gyorsforgalmi úttá fejlesztésre. A köbölkúti elkerülő szakasz 

(különböző okok miatt) évek óta húzódó megépítése e téren sokat jelentene. 

A Párkány–Zselíz–Léva vonalon szintén hiányzik egy a településeket elkerülő, új 

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

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

Egy új, gyorsforgalmú út 2010-ig történő megépítéséről az előző Nyitra megyei közgyűlés 

már határozatot hozott. 

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

természetföldrajzi szempontból itt is megoldható volna az egyes településeket (Karva 

mintájára) elkerülő szakaszok megépítése a környezeti terhelés csökkentése végett. A 63-as 

főút és az 509-es másodosztályú főút gyors eljutást biztosít Komárom, illetve Érsekújvár 

irányában.  

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

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

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

teherforgalom makrotérségi jelentőségű: a párkányi Kappa papírgyár pl. magyarországi 

szállításainak egy részét Szalkán keresztül bonyolítja. A határátkelőhely hosszabbított nyitva 

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

kishatárforgalmat bonyolító kapcsolódó utak állapota igen rossz. 

A régió vasúti kapcsolatai makrotérségi szinten gyengék. Esztergomból (Budapesttől 

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

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

vonal jelenlegi állapotában nem képes biztosítani. 

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

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

megszüntetésének gondolata is. Ma naponta 11 szerelvény biztosítja a kapcsolatot a 

királyváros és Almásfüzitő/Komárom között. Az átlagos utazási idő (50 km) megközelíti a 2 

órát. A vonalnak a fejlett Duna menti ipari zóna szállítási igényei szempontjából van nagyobb 

jelentősége, de a vasúti töltés árvízvédelmi funkciót is ellát. Fejlesztése halaszthatatlan. 

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

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

gazdaságos üzemeltetését. 2003-ban ezért a szlovák közlekedési tárca a vonalak 

megszüntetése mellett döntött. 2004-ben a térség képviselőinek munkája nyomán (elsősorban 

a rossz autóbusz-közlekedésre hivatkozva) sikerült visszaállítani a két vonal (csökkentett) 

forgalmát. Ezeken kis teljesítményű motorvonatokkal oldják meg az utasok szállítását. 

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

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

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

33 szerelvény közlekedik. A zónázó vonatok félóránként indulnak Vácra és vissza. 2006 

elejétől jár ugyanilyen vonat a Budapest–Párkány–Érsekújvár vonalon is. Itt a 

forgalomnövekedést a nemzetközi helyjegyek ára akadályozza. 

 

 

2.2.6 Regionális kapcsolatok 

 

Az eurorégió belső kohéziójának biztosítása szempontjából a két határfolyón keresztül 

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

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

integrációja, fejlődése elképzelhetetlen ezeknek a hidaknak az újjáépítése nélkül. 

Szintén feltűnő, hogy a Dunakanyarban Esztergom és Budapest között ugyancsak 

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

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

(Dömös–Dömösi átkelés, Visegrád-Szentgyörgypuszta–Kisoroszi) biztosítják, ami a térség 

idegenforgalmának fejlesztése szempontjából komoly hátrányként értékelhető. 

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

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

években közlekedett kis személyhajó, és a térségbe a szomszédos határ menti településekről 

ma is sokan járnak dolgozni.  

Az eurorégió magasabb számozású úthálózatának terhelése és állapota változó. 

Általánosan elmondható, hogy a szlovák oldalon az alacsonyrendű utak állapota jobb, mint a 

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

futó Garamkövesd–Peszektergenye útvonal jelent, amelynek állapota kiemelkedően rossz.  

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

amelynek egyes szakaszai majdnem járhatatlanok. Ugyancsak jelentős felújításra szorul a 

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

bekötőút) és az 1111-es (Dobogókő–Esztergom) alsóbb rendű út is.  

Az eurorégió egyes térségei között szinte monadikus elkülönülés figyelhető meg a 

tömegközlekedés (elsősorban a buszközlekedés) szempontjából. A természeti és politikai 

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

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

városok helyi járatú autóbusszal átjárhatóak, Szobról Esztergomba csak igen bonyolultan 

lehet eljutni. De nincs átjárás a Dunakanyar két partja között, és igen gyér a járatsűrűség a 

Gerecse és a Pilis között is. Összességében az eurorégió tömegközlekedése súlyos szerkezeti 

hiányosságokat mutat.  

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

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

Mindez negatívan befolyásolja az eurorégió területi integrációjának folyamatát. 
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A közlekedési ágazatok jelenlegi és várható súlya 
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2.3 Az eurorégió ipara 

 

2.3.1 Az ipar általános helyzetértékelése 

 

Az Ister-Granum Eurorégió gazdaságilag divergens térségek konglomerátuma, melyek 

iparilag igen különböző fejlettségi szinten állnak. 

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

legiparosodottabb térsége, a legfejlettebb, Közép-magyarországi régióét elérő mutatókkal. 

Olyan nagyvállalatok találhatóak itt, mint a Magyar Suzuki Rt. és a TYCO Kft. Esztergomban 

(a két cég közel 5 000 embernek ad munkát), a Sanyo Magyarország Kft. és a Richter Gedeon 

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

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

dorogiban 60 vállalkozás jut (a két térségben átlagosan 72). Az említett kistérségekben 12 

olyan vállalkozás működik, amely legalább 250 főt foglalkoztat. A szolgáltatói szektorban 

igen erős esztergomi kistérségben működő vállalkozások 28 %-a ipari jellegű (összesen 1 

101), a dorogiban pedig (az erősen iparosodott, de az eurorégióhoz eleddig nem csatlakozott 

kistérségi központ nélkül is) 36 %-a (összesen 489). 

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

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

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

14 településen működő 645 vállalkozás jelentős része kereskedelmi tevékenységet, illetve 

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

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

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

térségben ez az arány kicsivel magasabb, a visegrádiban
1
 kisebb). 250 főnél többet foglalkoztató 

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

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

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

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

 

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

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

mutatójától is (40 vállalkozás/1 000 fő). A legrosszabb helyzetben Ipolykiskeszi és Leléd van. 

Ezeken a településeken mindössze 2-2 vállalkozás található.  

A párkányi térségben Karva (58), Kisújfalu (55) és Ipolyszalka (51) mutatja a 

legmagasabb értéket. A térségi központban, a közel 12 000-es Párkányban 576 vállalkozás 

működik, Zselízen 298. Ebben a térségben Kisölveden és Ipolybélen a legrosszabb a helyzet 

(itt 5, illetve 8 cég található). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 A szentendrei térségből csak a Visegrád környéki települések tartoznak az eurorégióhoz. 
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Az összes vállalkozás területi eloszlása (térségenként) 
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Forrás: Regionális fejlesztési 

program 
 
Nagyvállalatok a régió magyarországi térségeiben 

 

250 és több főt alkalmazó vállalkozások megoszlása
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Kevésbé releváns a foglalkoztatási mutatók vizsgálata, mivel az ipari munkások 

elsősorban Magyarországon dolgoznak. Az egész szlovákiai régióban 6 822 fő áll ipari 

alkalmazásban. Arányukat tekintve 30%-kal kevesebben, mint Nyitra kerület egészében. 
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Legtöbben (83%) a feldolgozó iparban helyezkedtek el. Esztergom térségében több mint 2 

000 szlovák állampolgár dolgozik, sokan kaptak munkát Budapesten és Komáromban is. 

 

 

2.3.2 Az eurorégió ipari vállalkozásainak és ipari parkjainak jellemzése 

 

A Mária Valéria híd átadásával két egymást komplementer módon kiegészítő térség 

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

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

illetően az elsők között van Magyarországon), addig Párkány és térsége egy súlyos recessziót 

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

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

Szlovákia második legnagyobb (az ágcsernyőit követő) teherpályaudvara, és a papírgyárnak 

kis kapacitású teherkikötője is van. Esztergom és Dorog térségéből a közúti szállítás is 

problematikus a 10-es út zsúfoltsága miatt, miközben jó minőségű főutak találhatóak a 

szlovák oldalon, kihasználatlanul. Míg tehát az ipar a Duna jobb partján fejlődik, igazi 

fejlődésének további feltételei a bal parton lelhetőek fel. A két part összeköttetésének hiánya a 

régió egyik legsúlyosabb szerkezeti problémája. 

 

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

nyergesújfalui önkormányzati tulajdonban van, a dorogi többségi magánkézben működik. A 

legsikeresebb az esztergomi. Az Esztergomi Ipari Park kiterjedése ma 220 hektár, mely egy 

északi és egy déli területre oszlik. Az ipari park kialakulásában meghatározó szerepe volt a 

Magyar Suzuki Rt.-nek, mely a város déli részén, a korábbi Labor MIM „C” telep és az annak 

helyén létrejött kis cégek szomszédságában 1991-ben gyárat épített. A világszínvonalú 

gyáróriás várható fejlesztéseit szem előtt tartva a város 1994-ben döntött a Suzuki által 

fémjelzett északi terület mellett egy déli ipari övezet kialakításáról. Ezt az újabb területet a 

Suzuki út választja el az északitól. Itt telepedett le 1994-ben az AMP (ma TYCO), majd 1997-

ben a Fotex OPTIKA Kft. (helyén ma a Habasit Kft. üzemel). Az üzemekhez – főként a 

vállalatok saját beruházásában – kiépült az elektromos és a gázvezeték-hálózat.  

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

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

(fennállása során először) az ipari területek eladásából származó bevételeket visszajuttatta a 

vállalkozási övezet fejlesztésére. Emellett további költségvetési forrásokat is biztosított. Az 

önkormányzati forrásokkal, telekeladásokkal, valamint a Széchenyi terven elnyert közel 30 

millió forinttal ebben az évben összesen 240 milliós beruházás valósulhatott meg az ipari 

parkban. A program folytatódik: 2006-os befejezéséig összesen közel 1 milliárd forint 

értékben kiépülnek a közművek (villany, gáz, csatorna, víz) és a szükséges összekötő utak az 

ipari park területén.  

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

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

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

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

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

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

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

2002 áprilisában pedig a japán Diamond Electric Kft. 

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

Ryowa vásárolt telket az ipari parkban. A két cég összesen mintegy 150 embert alkalmaz. Az 
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előbbi üzemben 2005 januárjában kezdődött meg a termelés. 2004-ben indult el a VIFON-

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

2005-ben újabb Suzuki-beszállító, az autók ajtóborítását gyártó cseh Plastimat települt le 

az ipari parkban. Mellette hidraulikus berendezéseket és manipulátorokat előállító SPH Plusz 

Kft.  építi fel üzemét. 2006-ban kezdte meg a teherautó-modulokat gyártó, német tulajdonú 

Wika Kft. új gyárának építését. 

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

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

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

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

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

teljes kapacitású működésekor meg fogja közelíteni a 3 300 főt. 

A Habasit Hungaria Kft. 2004-ben épített új rajtárat, és nemcsak a forgalmát növelte 

közel 50 %-kal, hanem az alkalmazottak létszámát is. 

 

A Nyergesújfalui
2
 Ipari Parkba 2000-ben történt megalapítása óta még egyetlen vállalat 

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

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

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

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

Holcim új gyárának itteni felépítéséről is. 

A 70 hektáros Dorogi Ipari Parkban 2002-ben indította el a termelést a SANYO Kft. A 

telefonakkumulátorokat előállító cég 2005-ben újabb beruházást hajtott végre. Napelemeket 

gyártó részleg épült a meglévő csarnok mellett. A 2 milliárdos fejlesztést újabb 2,5 milliárdos 

követi a tervek szerint. A gyáróriásnak itt épül ki az európai gyártási központja. 

A 17 %-ban önkormányzati, 83 %-ban külföldi és magyar magántulajdonban lévő ipari 

parkban működik az elektrotechnikai alkatrészeket gyártó Selcom Magyarország Kft., és itt 

telepedett le 2005-ben a Preymesser Hungária is, amely a Suzukin kívül beszállít az Audinak 

és a BMW-nek is. 

A mintegy 80 %-nyi szabad területtel rendelkező ipari parkban már most is 2 500 

dolgozónak biztosítanak munkalehetőséget. 

A városban számos egyéb nagyvállalat is található. A Richter Gedeon fióktelepén kívül 

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

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

 

A régióban megtelepült iparágak elsősorban késztermék-előállításra, illetve 

összeszerelésre specializálódtak, igényük főként betanított munkásokra van. A magasan 

képzett munkaerőt igénylő innováció-központú és high-tech cégek egyelőre még nem érték el 

az eurorégiót. Nyilvánvaló, hogy hosszú távon az ipar extenzív fejlesztése nem lesz 

fönntartható, és szükség lesz a termelési szerkezetet átalakító, kvalifikált munkaerőt vonzó 

iparágak betelepítésére. 

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

üzemegységében a 70–80-as években mintegy 3 000 főt dolgozott. Ehhez képest a jelenleg 

foglalkoztatott munkaerő kb. 50%-kal kevesebb. Legfontosabb piaca a hazai, illetve a cseh 

piac volt, de számos nyugat-európai országba is exportálta termékeit. Termékprofiljának 

gerincét hullámpapír és a kátránypapír alkotta, de nagy mennyiséget állított elő és adott el 

kartonpapírból és a tetőzsindelyből is. 

                                                 
2
 Területe egészen Tát – Nyergesújfalu közigazgatási területéig terjed. 
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A vállalat még ma is jelentős exporttal rendelkezik (a külföldön eladott termékek aránya 

kb. 30–40%), mely főleg az Európai Unió országaiban, többek között az olasz, osztrák, 

spanyol piacokon kerül értékesítésre.   

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

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

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

munkát. 

A város belterületén található a Keményítőgyár, amely 120–130 fő alkalmazottat 

foglalkoztat, és főleg a hazai piacon, illetve Csehországban értékesíti termékeit. 

A térségben további jelentős létszámot foglalkoztató ipari vállalat nem található.  

 

Zselíz legnagyobb ipari üzeme a mezőgazdasági gépgyár, amelyet szintén folyamatosan 

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

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

Himolla Group bútorhuzatok gyártását kezdte meg 2005 októberében. Induláskor 50, 5 éven 

belül 500 munkahelyet alakítanak ki. Az ipari terület iránt további három befektető is 

érdeklődik. 

 

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

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

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

ma Dunaszerdahelyre szállítják a cukorrépájukat. Hasonlóképp kihasználatlanul áll a szőgyéni 

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

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

nagyölvedi Ravilla italok készítéséhez használnak fel alapanyagként helyi gyümölcsöt 

ivólevek előállításához. 2005-ben Zalabán jelent egy olasz befektető, amely jelentős 

kiterjedésű gyümölcsöst hozott létre Kisgyarmaton és Zalabán. 

 

A Dunakanyar nem ipari jellegű térség. Visegrád legnagyobb foglalkoztatói 

idegenforgalmi cégek, illetve a fakitermelést és -feldolgozást is folytató Pilisi 

Parkerdőgazdaság. Szob legnagyobb üzeme a francia tulajdonban lévő szörpgyár. A Duna-

Ipoly Nemzeti Park közvetlen közelsége és a természetföldrajzi adottságok miatt ipari 

övezetek kialakítására nincs mód. Ipari területet Szokolya község jelölt ki rendezési tervében, 

ide környezetkímélő termelési eljárásokat alkalmazó cégeket várnak. 

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

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

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

legjelentősebb a Forest Papír Kft. Piliscséven az iparterületen két üzem épült fel. 
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2.4 Logisztika 

 

2.4.1 A magyarországi logisztikai helyzet az európai versenytérben 

 

Az EU régi tagállamaiban létező globális logisztikai megoldásokat elemezve 

megállapíthatjuk, hogy a logisztika gyakorlati alkalmazásában valamint a piaci struktúrák 

által predesztinált fejlesztések területén a globális logisztikai rendszerszolgáltatásaink jelentős 

lemaradásban vannak.   

Ez a tény óriási versenyhátrány jelent az országnak. A logisztikai rendszerszolgáltatás 

tevékenységének végzéséhez szükséges és elégséges feltételek nem állnak rendelkezésre. A 

szükséges infrastruktúrák, amelybe beleértjük a tudásalapú strukturális eszközöket is 

hiányoznak, vagy nem korszerűek, elavultak, és ennek következtében a versenyképes piacra 

juttatás rendkívüli nehézségeket okoz.  

 

Ennek megnyilvánulási formái a következők: 

 a jelenlegi termelési struktúrák piacérzékenysége alacsony szintű; 

 a termék-előállításra korlátozottan érvényesül a piac húzó ereje; 

 a hálózati management és a virtuális struktúrák elméleti, valamint 

gyakorlati alkalmazására nem készült fel a politika, valamint a 

vállalkozói réteg; 

 csak korlátozottan léteznek kísérletek integráló hatású gazdálkodási 

struktúrák kialakítására; 

 a gyakorlatban a logisztikát nem globális értelemben közelítik meg, a 

megoldáskeresések csupán részterületekre koncentrálnak, és ezáltal 

megmaradnak az elavult gazdasági és gazdálkodási struktúrák;  

 egyes ágazatokban a meglévő raktárbázisok nem korszerűek, 

többségükben nem felelnek meg az EU előírásainak; 

 a közlekedési infrastrukturális kapcsolataik elavultak, döntően közúti, 

kisebb mértékben közúti/vasúti, és minimálisan közúti /vasúti /vízi úti 

kapcsolattal rendelkeznek; 

 az alapinfrastruktúrájuk is elavult, korszerűtlen és csak gazdaságtalanul 

működtethető; 

 nem rendelkeznek a hatékony logisztikai tevékenység végzéséhez 

szükséges korszerű információs rendszerrel, és logisztikai 

szakemberekkel; 

 nem, vagy csak részben működnek a regionális (akár határon átnyúló) 

fejlesztéseket összehangoló, támogató adminisztratív intézmények; 

 vám és egyéb jogi-pénzügyi túlszabályozások és azok gyakorlati 

alkalmazása elriasztják a külföldi szállítmányozókat, így a Magyarország 

tranzithelyzetéből fakadó előny nem jelenik meg mint profittermelő erő.  
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2.4.2 Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet a magyar logisztikai 

központok hálózatában 

 

Magyarországon a logisztikai szolgáltató központok létesítésének országos koncepciója 

van, amely szerint 

 11 körzetben 13 intermodális ún. nagyközpont került kijelölésre és 

 számos ún. szatellit központ kialakulásával számolnak. 

E logisztikai szolgáltató központok rendszerét a kormányzatok támogatják, mivel 

lehetőséget látnak a raktárak kitelepítésére, munkahelyek teremtésére, a közlekedés okozta 

környezetszennyezés csökkentésére, a térség gazdasági fejlesztésére, stb. 

A logisztikai központok országos hálózata 

 

 

Az országos hálózaton jól látható, hogy a tervezett nagyközpontok Budapest térégében 

koncentrálódnak (Soroksáron, Nagytétényben, Csepelen), amely azonban nem túlkínálatot, 

hanem óriási forgalmi áramlatok koncentrálódását jelenti. 

A három fővárosi központ délen helyezkedik el, várható feladataik is ehhez és 

közlekedési kapcsolataihoz fognak igazodni, nevezetesen: 

 

  a BILK a vasúti és Délpest közúti forgalmát, 

  a Csepeli központ vízi szállítást és kapcsolódó szárazföldi forgalmat,  

  a nagytétényi központ Dél-Buda közúti forgalmát fogja kiszolgálni, az északi terület 

kiszolgálást csak a városon keresztül tudják megoldani.  
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A nemzetközi közúti áramlatokat elemezve megállapítható, hogy Budapest térsége a 

kiemelkedő áramlatok központjában helyezkedik el, Esztergom pedig a legnagyobb nyugati 

áramlat irányában. 

 

 
Forrás:  KTI 

 

Egy Esztergom térségben létesülő logisztikai szolgáltató központ, forgalmi igény 

szempontjából kedvező helyzetben lehet, különös tekintettel a közúti szállítás tekintetében. 

Pillanatnyilag az úthálózat minősége okoz jelentős problémát. 

Egy esztergomi regionális központ forgalmát a KTI Rt. 2003–ban határforgalmi 

felmérések alapján prognosztizálta, hangsúlyozva, hogy az adatok a potenciális forgalmat 

jelölnek, amelyből a központ szolgáltatásának minősége, marketing tevékenysége, árai 

alapján alakul ki a tényleges forgalom, adott esetben meghaladva a meghatározott igényt.  

Az idézett tanulmány összeállításakor elkészült egy szinkron vizsgálat a meglévő 

szállítási volumenekre vonatkozóan is. Az azóta eltelt években e volumenekben szembeszökő 

változás: növekedés állt be, de a 2003-as tanulmány óta újabb mérési adatokkal nem 

rendelkezünk. 
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Importirányok 2000-ben 

 
Forrás:  KTI 

Exportirányok 2000-ben 

 
Forrás:  KTI 
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Nemzetközi áruforgalmi prognózis az IGVLÖ-re [millió tonna] 

 EXPORT IMPORT TRANZIT ÖSSZESEN 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 

Vasúti 
11,6 

 

14,0 

11,8 

 

14,9 

16,4 

 

16,31 

16,6 

 

16,83 

2,2 

 

4,6 

2,0 

 

5,4 

30,2 

 

34,9 

30,4 

 

37,1 

Közúti 9,1 

 

9,4 

9,7 

 

10,4 

5,3 

 

5,2 

5,6 

 

5,5 

7,8 

 

8,9 

8,0 

 

9,5 

22,2 

 

23,5 

23,3 

 

25,1 

Vízi 3,1 

 

3,0 

3,2 

 

3,1 

1,3 

 

1,3 

1,4 

 

1,3 

5,1 

 

5,2 

6,0 

 

5,9 

9,5 

 

9,5 

10,5 

 

10,3 

Összesen 23,8 

 

26,3 

24,7 

 

28,1 

23,0 

 

22,8 

23,6 

 

23,7 

15,1 

 

18,8 

16,0 

 

20,9 

61,9 

 

67,8 

64,2 

 

72,5 
Forrás: KTI 

 
 

 

2.4.3 A 2005-ös szociológiai-gazdasági felmérés eredményei 

 

A teherkomp létesítésének gondolata 2001-ben merült fel egy párkányi szállítmányozási 

cég tulajdonosában, amikor a híd átadásával egy időben megszűnt a kompjárat a két város 

között. Azóta számos dokumentum, tanulmány született a témában. 

Ezek közül említettük a forgalmi előrejelzéseket is megfogalmazó logisztikai 

tanulmányt. 2005-ben a Phare-CBC program támogatásával készült egy gazdasági-

szociológiai tanulmány is a Mária Valéria híd átadásának hatásait kutatva.
*
 

Ennek egy fejezete érintette a teherkompot is. A kutatók 2005 áprilisában kérdőíves 

felmérést végeztek. A kérdőívet minden olyan 2000 előtt alapított gazdálkodó szervezethez 

eljuttatták, amely 5 főnél nagyobb alkalmazotti létszámmal rendelkezik, s székhelye 

Esztergomban, Dorogon, Dömösön, Kesztölcön, Lábatlanban, Nyergesújfalun, Pilismaróton, 

Táton vagy Tokodon található. A kiküldött 313 kérdőív közül 46 érkezett vissza. (Dömösről, 

Kesztölcről, Lábatlanról és Pilismarótról egy kérdőívet sem töltöttek ki.) 

Az alábbiakban ennek a felmérésnek az adatait idézzük az említett tanulmányból.
**

 

 

A tanulmány készítői kérdőíves módszerrel kerestek választ arra, hogy mit látnának a 

cégek képviselői fontosnak a határ menti gazdasági térség fejlődéséhez. A kérdésre 16 cég 

válaszolt, általában az infrastrukturális beruházásokat jelölve meg. Ugyanakkor többen utaltak 

a regionális gazdasági integráció fontosságára is, ami a vállalkozási-logisztikai övezet 

létrehozásának sikerét is előrevetíti. 

 

 
 

 

                                                 
*
 Dr. Bartal Anna Mária – Dr. Hardi Tamás: „Szabadon jönni, munkát találni, jobban keresni, magyarok közt 

lenni...” Szlovákiai munkavállalók Esztergom és Dorog multinacionális vállalatainál. – Kialakuló egységes 

gazdasági térség. Felmérés a gazdasági társaságok körében, Esztergom, 2005. 
**

 A grafikonok, táblázatok az eredeti szövegből kerültek beemelésre. 
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A határon átnyúló gazdasági térség fejlődésének feltételei 

KATEGÓRIA VÁLASZ 

Határon átnyúló infrastruktúra 

fejlesztése 

Jobb infrastruktúra 

Teherhíd megépítése 

Gyorsabb átkelés, teherhíd 

Teherforgalom megindítása 

Szükségszerű a teherkomp 

Munkaerővel kapcsolatos 

szolgáltatások fejlesztése, képzés 

Munkaerő-szolgáltatás 

Szakmunkásképzés területén kapcsolatok, 

tájékoztatás a munkaerőigényekről 

Szakmunkásképzés szlovák tanulók részére 

A közös gazdasági tér tudatos 

fejlesztése 

Több információ a szlovák befektetésekről 

Hatékonyabb szakmai kapcsolatok, tájékoztatás, 

lehetőségek 

Gazdasági kapcsolatok javítása a térségben, 

gazdaságfejlesztési koncepció 

Középtávú térségi gazdaságfejlesztési koncepció 

Egyéb Jobb lenne az import megközelítése 

Bővíteni a mezőgazdasági szolgáltatást 

Egy új adóreform, azonos adókedvezmények 

Rugalmasabb ügyintézés a határnál, egykulcsos 

ÁFA 
Forrás: Bartal – Hardi 

 

A válaszadó 46 gazdálkodó szervezet döntő többségének (65 %) a lekérdezés 

időpontjában nem voltak szlovákiai kapcsolatai.  

 
A kérdőíves felmérésben résztvevő cégek szlovákiai kapcsolatainak megoszlása 

1-2 éve

22%

5-6 éve

2%

Nincs 

kapcsolat

65%

6-nál több 

éve

9%

3-4 éve

2%

 

Forrás: Bartal – Hardi 

E tekintetben jellemző, hogy a kapcsolatokkal rendelkező 16 cég milyen nagyságú.  
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A határon átnyúló gazdasági kapcsolatok a vállalatok mérete szerint 

LÉTSZÁM-

KATEGÓRIA 

(ALKALMAZOTT) 

A CÉGNEK SZLOVÁKIAI GAZDASÁGI KAPCSOLATA VÉGÖSSZEG 

Nincs 1-2 éve 3-4 év 5-6 éve 6-nál 

több éve 

Válaszok száma (db) 

5–9 11       2 13 

10–49 14 6 1  1 22 

50–99 2 2  1  5 

100–199 2 1    3 

500 felett 1 1   1 3 

Végösszeg 30 10 1 1 4 46 
Forrás: Bartal – Hardi 

 

A legnagyobb a határon átnyúló aktivitás az 50 főnél kisebb vállalkozások esetében. A 

felmérésből kiderül, hogy ezek a cégek kereskedelmi és szállítmányozási profilúak. A 

nagyvállalatok szlovákiai kapcsolatai beszállítói jellegűek. 

A cégek többsége válaszolt a teherkomp létesítésével kapcsolatos kérdésekre is. A 

teherkomp létesítésének gondolatát a cégek 32 %-a úgy értékelte, hogy az kedvezően hatna 

saját kilátásaira.  
 

A teherkomp létesítésének megítélése 

Szükséges 

lenne, mert 

javítaná; 32

Egyéb; 3Nem 

szükséges, jól 

megy ez így is; 

3

Nem 

változtatna 

semmit; 6

 
Forrás: Bartal – Hardi 

 

Az egy harmados támogatottság azonban nem jelenti a projekt ellenzését, mivel az 

interjúk készítésekor kiderült, a szlovákiai kapcsolattal jelenleg nem rendelkezők számára a 

beruházás nem bír piaci jelentőséggel. A Mária Valéria hídéval csaknem megegyező, 32 %-os 

elfogadottság feltehetően jelentősen emelkedni fog, amint a piacszerzés, a gazdasági 

kapcsolatok és a szállítási lehetőségek esélyeinek növekedése a határon átnyúló 

tevékenységek számára kedvező légkört teremt. Ezt a jelenséget támasztja alá az is, hogy a 

válaszadók többsége (56 %) a maga részéről nem valószínűsíti a teherkomp használatát. 
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A teherkomp igénybe vételére irányuló vállalkozói szándékok megoszlása cégméret szerint 

LÉTSZÁM-

KATEGÓRIA  

IGEN NEM 

Válaszok száma (db) 

5–9 fő 3 8 

10–49 fő 10 12 

50–99 fő  4 

100–199 fő 2 1 

500 fő felett  2 

Végösszeg 15 27 
Forrás: Bartal – Hardi 

 

E tekintetben tanulságos lehet, hogy az igennel válaszoló cégek elsősorban az ipari 

szektorból kerültek ki. 

 
A teherkomp igénybe vételére irányuló vállalkozói szándékok megoszlása termelési szektor szerint 

ÁGAZAT IGEN NEM 

Válaszok száma (db) 

Ipar 9 17 

Szolgáltatás 4 5 

Kereskedelem 1 5 

Egyéb 1  

Végösszeg 15 27 
Forrás: Bartal – Hardi 

 

A tanulmány készítői továbbá arra is felhívják a figyelmet, hogy az interjúzás során 

kiderült, a vállalkozók attól tartanak, hogy egy esetleges teherkomp létesítése feleslegessé 

teheti a tervezett teherhíd megépítését, amelyet a legtöbben alapvető fontosságúnak 

tekintenek. 

Végül érdemes még megemlíteni annak a kérdésnek az eredményét, amely a teherkomp 

szolgáltatásait igénybe venni szándékozóknál a várt előnyökre vonatkozott. 
 

A kompot használni szándékozó cégek várakozásai komp hatásait illetően 

Növelné a 

megrendelések

et; 3

Csökkentené a 

szállítási 

költségeket; 7

Elsősegítené a 

cég gazdasági 

kapcsolatait; 5

 

Forrás: Bartal – Hardi 
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3. A KÖRNYEZETI/TERMÉSZETI ÉS A KÖZLEKEDÉSI STRUKTÚRÁK 

KÖLCSÖNHATÁS-ELEMZÉSE
*
 

 

3.1.  Környezetértékelés  

 

3.1.1 Előzmények, a tematika tartalma 

 

A Mária Valéria híd 2001. évi átadása Esztergom és Párkány fejlődésének nagy 

lendületet adott. Megszűnt a Duna két oldalának „zsákutca” jellege, lehetővé vált az intenzív 

társadalmi, gazdasági együttműködés. 2007-től az uniós határok Magyarország és Szlovákia 

között spiritualizálódnak, ezzel a térség mozgástere tovább nő. A város az ország északi 

kapujává, az esztergom-párkányi térség a Buda(pest)-Dunaújváros-Nyitra háromszög 

logisztikai központjává válhat. A két város körül formálódó szubrégiónak (Ister-Granum) 

esélye van, hogy Közép-Európa leglendületesebben fejlődő térsége legyen. 

 

A Mária Valéria hídon a két belváros védelme érdekében 3,5 tonnás súlykorlátozás van 

érvényben. Ez a korlát megnehezíti a térség gazdasági fejlődését, mert a nagy mennyiségű 

árucsere a két part között csak 100 km-es kerülőkkel bonyolítható le. 

A teherkompkikötő célja ennek a helyzetnek a feloldása. A kikötő a már most meglévő 

áruforgalmi igényt elégíti ki, de kapacitástartalékaival lehetővé teszi a forgalomnövekedést is. 

A kikötő ugyanakkor előkészítője, indikátora az új teherforgalomra is alkalmas híd 

megépítésének. 

 

 

A teherkompkikötő terve (döntés-előkészítő tanulmány, elvi engedélyezési terv, 

engedélyezési terv) Esztergom szerkezeti tervének elkészülte, jóváhagyása  után került 

dokumentálásra. A részletek ismeretében az engedélyezési terv már más helyszínt jelölt meg 

mint a város szerkezeti terve. Az engedélyezési tervek jóváhagyásához viszont 

elengedhetetlen a két terv szinkronja. A térség szerkezeti tervének módosítására ezért volt 

szükség.  

Nem új terv született tehát, hanem az eltérő helykijelölést összhangba hozó szerkezeti 

adaptáció. A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat is a két terv engedélyezési, 

jóváhagyási eljárásának alapján készült. 

 

A tervezési program három fő elemet tartalmaz: 

 a 11-es főközlekedési úttal párhuzamosan turisztikai erdő (Ee) létesítése 

(Esztergom szerkezeti tervével összhangban); 

 a turisztikai erdővel párhuzamosan a 11-es főközlekedési útig terjedően 

véderdő (Ev) telepítése (Esztergom szerkezeti tervével összhangban); 

 teherkompkikötő létesítése, a 11-es úti csomóponttal, bekötőút-szélesítéssel a 

teherkomp-átkelőhely engedélyezési terve alapján (Esztergom szerkezeti 

tervében szereplő kikötőtől mintegy 100-150 méterrel feljebb). 

 
 

 

 

 

                                                 
*
 Megvalósíthatósági esettanulmány, Esztergom, teherkompkikötő térsége 
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ESZTERGOM TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 

 

A szerkezeti terv módosítása véglegesnek tekinthető, mert az új közúti híd 

megépítése után a teherkompkikötő létesítményei fennmaradhatnak, épülete, 

parkolója csónakház, kerékpáros-központ funkcióval tovább szolgálhatja a várost. 

 

 

KOMPKIKÖTŐ TÉRSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE 

 

A szabályozási tervet a komphajókikötő engedélyezési terve (FŐMTERV 2005) 

alapján állítottuk össze. Az engedélyezési terv kidolgozását hosszú egyeztetési 

folyamat előzte meg. A partszakaszon meg kellett találni azt a pontot, amely 

régészeti, kulturális örökségvédelmi és természetvédelmi (madártani) 

szempontokból egyaránt (akár súlyos kompromisszumokkal is, de) elfogadható. 

Az érintettek megállapodtak abban, hogy a létesítményt tízéves átmenetre, az új 

teherforgalmú híd megépítéséig engedélyezik. Ennek a megállapodásnak 

szellemében kellett eljárni a szabályozási terv összeállításakor. Olyan feltételeket 

kellett meghatározni, amelyek lehetővé teszik az átmeneti területfelhasználás 

(komphajókikötő) után a végleges, üdülési tájhasználatot.  

 

 

3.1.2 A tervezési folyamat más részeihez kapcsolódás 

 

ESZTERGOM VÁROS SZERKEZETI TERVE 

 

Esztergom város szerkezeti terve 2004-ben került jóváhagyásra.  

 A szerkezeti terv a teherkompkikötő helyét tartalmazza. A hely 

meghatározása a tervezés léptékének megfelelő pontossággal történt a 

rendezési logikának megfelelően, a tervezett új Duna-hídtól feljebb 

mintegy 50-100 méterrel, hogy a hídépítés ideje alatt lehetővé váljon a 

komp üzemeltetése. (A helykiválasztás műszaki, ökológiai részleteit a 

rendezési terv nem vizsgálta, hisz az nem képezte feladatát.) 

 A szerkezeti terv a híd helyének és a hidat pótló kompkikötő helyének 

meghatározásával egyidejűleg, a környezeti, természeti, táji hatások 

mérséklésére erdőfelületeket tervezett: a 11-es főközlekedési úttal 

párhuzamosan turisztikai erdőt (Ee) és a turisztikai erdővel 

párhuzamosan a 11-es főközlekedési útig terjedő véderdőt (Ev). 

A szerkezeti terv jóváhagyási eljárása során a megoldás elfogadásra került. 

 

 

A TEHERKOMP-KIKÖTŐ TERVI ELŐKÉSZÍTÉSE 

 

 Döntés-előkészítő tanulmány 

 

A kompkikötő tervi előkészítése 2003-ban kezdődött: „Esztergom-

Párkány között tervezett teherkomp átkelőhely. Döntéselőkészítő 

tanulmány” (Mészáros és Társa Bt., DL. Construktion Kft.). 

A terv a kikötőlétesítés igényét, létesítésének feltételeit és a beruházási 

költségelőirányzatot tartalmazta. Műszaki megoldásokat nem 

részletezett. 
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 Elvi engedélyezési terv 

 

A megvalósítást előkészítő tervezés a döntés-előkészítő tanulmány 

képviselő-testületi elfogadása után kezdődött el.  „Esztergom-Párkány 

teherkomp átkelőhely Esztergom oldali kikötőmű. Elvi engedélyezési 

terv” (Főmterv, Budapest 2005. március)  

A tervezéssel egyidőben a Duna-Ipoly Nemzeti park képviselőjével 

(Tóth Balázs) egyeztetett a város megbízottja (Székely Márton).  

A Főmterv alvállalkozója a FORENVIRON Kft. tájékoztatást kért az 

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőségtől a környezeti hatások kidolgozásával kapcsolatban. A 

Felügyelőség válaszlevelében (2005. február) a „nem teljeskörű 

információ alapján” a kidolgozandó munkarészeket körvonalazza. 

Levelében említi, hogy „a tárgyi kikötő létesítése feltételezhetően nem 

hatásvizsgálat-köteles”, és „részletes, a konkrét kialakítási helyre 

vonatkozó természetvédelmi leírást, problémakezelést” kér.  

Az elvi engedélyezési terv elkészülte után Esztergom Polgármesteri 

Hivatala szakhatósági állásfoglalást kér az Észak-Dunántúli 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől. A 

szakhatóság a hozzájárulást megadta, a betartandó előírásokat 

meghatározta (2005. 03. 24.). Előírásba foglalta: „A komp kizárólag 10 

évig üzemeltethető, azután a teherforgalom lebonyolítására a térségben 

kialakítandó hidat kell használni. Amennyiben a híd nem készül el 

időben, az engedély meghosszabbításának a lehetőségét a sziget 

aktuális természeti állapota dönti el.”  

Indoklásában leírja, hogy „a tervezett kikötő a Nyáros-sziget közvetlen 

közelében kerül kialakításra, ami a Natura 2000 hálózatnak részeként 

fontos madárélőhely. A teherkomp állandó forgalma a terület 

zavarásával jár együtt. […] az új híd építése várhatóan átrendezi a 

sziget élővilágát, különösen a madarak fészkelését illetően. Erre való 

tekintettel a teherkomp maximum 10 évig üzemelhet, a tervezett 

teherhíd várható megépültéig. A terület hasznosítását ezek után úgy 

kell megtervezni, hogy az a szigetek élővilágát ne zavarja.”  

 

 Építési engedélyezési terv (magyar oldali)  

 

Esztergom-Párkány teherkomp átkelőhely Esztergom oldali kikötőmű 

építési engedélyezési terve 2005 áprilisában készült el. (Főmterv, 

Budapest. TSZ: 12.05.008) 

A terv a következő munkarészeket tartalmazza: 

1. Kikötő és vízi létesítményei 

2. Útépítés 

3. Forgalomtechnika 

4. Közművek 

5. Mederfelmérés 

6. Medermorfológiai vizsgálat 

7. Építészet  

8. Környezetvédelem 

9. Talajmechanika 

10. Zöldfelületrendezés 
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3.1.3 Az elemzés forrása, az alkalmazott módszer  

 

A környezeti értékelés készítéséhez a már jóváhagyott, illetve szakhatósági 

hozzájárulással rendelkező tervek adataira, a véleményező hatóságok által megadott 

információkra támaszkodtunk.  

 Esztergom város szerkezeti terve 

 A teherkompkikötő tervi előkészítése 

Döntés-előkészítő tanulmány 

Elvi engedélyezési terv 

 

Felhasználtuk az építési engedélyezési terv (magyar oldali) dokumentációját, különös 

tekintettel  

 a kikötő és vízi létesítményekre  

 a közművekre  

 a medermorfológiai vizsgálatra  

 az építészetre  

 a környezetvédelemre  

 a zöldfelület-rendezésre. 

 

A tervek és a hatósági állásfoglalások ismeretében megállapítható, hogy  

 a város szerkezeti tervében egyértelmű megoldás, hogy a kompkikötőt a híd 

tengelyétől elhúzták, biztosítva ezzel a híd építése alatti üzemeltetés 

lehetőségét, viszont nem számoltak a kikötéshez nélkülözhetetlen 

mederkotrással, a vízbázis szűrőrétegének károsodásával  

 az ivóvízbázis védelmében egyértelmű az építést előkészítő tervek 

helykiválasztása: a hidrogeológiai védőidomon kívül került elhelyezésre a 

kikötő (az építéssel járó mederkotrást a víztermelő kutak vízadó rétegének 

sérülése nélkül nem lehetett volna megvalósítani); 

 ugyancsak egyértelmű a kulturális örökségvédelmi szempontból a 

helykiválasztás, mert a kikötői létesítmények korábbi kavicsgödrök helyére 

települtek, ahol a mintegy fél évszázaddal ezelőtti kotrás a régészeti emlékeket 

évtizedekkel ezelőtt sajnálatosan elpusztította. 

 

Madárvédelmi szempontból nem egyértelmű a döntés. A Duna-Ipoly Nemzeti Park 

állásfoglalásaiban felhívta a figyelmet a Táti-szigetvilág madárvédelmi jelentőségére.  

Az építési engedélyezési terv környezetvédelmi munkarészének készítői ezért 

megkérték a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Komárom-Esztergom megyei 

csoportjának 2003. és 2004. évi állományfelmérési adatait.  

 

A dokumentum felsorolja a megfigyelt fajokat, státuszukat, állományuk nagyságát és 

természetvédelmi értéküket.  A tervezők hivatkoztak arra a tényre, hogy 

 „…a tervezett beruházás térségében nem fordulnak elő fokozottan védett 

madárfajok” 

 „…nem fordul elő sem országos, sem helyi jelentőségű populációja a térségre 

jellemző állat és növénytani értéket képviselő fajoknak” 

 

Ennek az információnak a birtokában valószínűsíthető, hogy a kikötő létesítésének 

helyszínén nincs számottevő kárhatás. A fényhatások tényleges kárhatása viszont nem ilyen 

egyértelmű.  
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 A populációk térbeli elrendeződésének (fészkelőhely, szálláshely), 

mozgásterének (vadászterület, táplálkozási terület) ismerete nélkül nehéz 

meghatározni a fények okozta kárhatásokat. Igaz, hogy a Nyáras-sziget csúcsa 

a kompkikötőtől mintegy 250 m távolságra van, de ez a madárkolóniáknak 

legközelebbi elhelyezkedési lehetősége (és nem megfigyeléssel, felméréssel 

bizonyított valóságos helye). 

 Ugyancsak nem ismerjük az egyes fajok éjszakai fényérzékenységét sem. 

 Nincs adatunk a hajózási út és a 10-es számú főközlekedési út Tát alatti 

szakaszán mozgó, vibráló fénypászták madártani hatásairól sem. 

 

Ezen ismeretek hiányában a kár valós mértékét, az esetleges átrendeződés 

következményeit nem ismerjük, összehasonlítási, viszonyítási alapunk sincs.  
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3.2. A programváltozatok ismertetése 

 

3.2.1 A program célja, tartalma  

 

A tervezési program három fő elemet tartalmaz: 

 a 11-es főközlekedési úttal párhuzamosan turisztikai erdő (Ee) létesítése; 

 a turisztikai erdővel párhuzamosan a 11-es főközlekedési útig terjedően 

véderdő (Ev) telepítése;  

 teherkompkikötő létesítése, a 11-es úti csomóponttal, bekötőút-szélesítéssel. 

A program első két eleme, az erdőtelepítés környezetvédelmi, természetvédelmi és 

tájvédelmi szempontból kedvező. Társadalmi és gazdasági hatása – rekreáció, turizmus – is 

előnyös. 

A program harmadik eleme a teherkompkikötő létesítése a 11-es úti csomóponttal, 

bekötőút-szélesítéssel vet fel környezet-, természet- és tájvédelmi problémákat. A 

csomópontépítés és az útszélesítés csak építése során okoz környezeti ártalmat. A kikötő 

létesítése  

 a kikötő mederkotrásával, 

 az építkezés kulturális örökséget veszélyeztető voltával és  

 a kikötő fényeivel, madártani kárhatásával okozhat károkat. 

Előző kettő csak optimális helykiválasztással küszöbölhető ki, utóbbi az erdőtelepítéssel 

(Ee, Ev) a fényforrások megválasztásával, beállításával mérsékelhető. 

 

 

3.2.2 A program összefüggése más programokkal 

 

A kikötőépítés tervi összefüggései: 

 Kikötő építési engedélyezési terve (szlovák oldali)  

A magyarországi munkálatokkal párhuzamosan készültek el a szlovák oldali 

tervek: „Esztergom-Párkány teherkomp átkelőhely Párkányi kikötőmű építés” 

engedélyezési tervei. Az engedélyezési eljárásban a szlovák fél előttünk jár. 

 Esztergom Ipari park fejlesztése 

 Párkány Ipari park fejlesztése 

 Esztergom-párkányi teherforgalmú híd építése 

A magyar oldali kikötőépítés nevezett programokkal összhangban van, azok kibontását 

elősegíti. 

 

 

3.2.3 A választás alátámasztása 

 

A rendezési terv készítése során a telepítési változatokat nem vizsgáltuk. Meggyőzőnek 

tűnt a hatóságokkal együttműködve, többszöri megközelítéssel megtörtént helykiválasztás. A 

hely kijelölésével a biztos rosszak elkerülhetők (vízbázis kavics szűrőrétegének kotrása a 

hidrogeológiai védőidomon belül, illetve a kulturális örökség károsítása). A bizonytalan 

mértékű rossz felvállalása (madárvilág fénykárosítása) ebben a relációban kedvezőbbnek 

tűnik.  

Elfogadva a hatósági engedélyezési okiratokban leírtakat (az állásfoglalások logikáját) 

meg sem kíséreltük a bizonytalan mértékű rossz mérséklését (a kikötő 50, 100, 150 méterrel 

Esztergom felé történő elmozdítását) a biztos és nagymérvű károkozás előmozdítását. 
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3.3. A program, valamint változatainak környezeti hatásai  

 

3.3.1 A program és más uniós, országos, helyi környezet és természetvédelmi célok 

 

 

Az Esztergom–párkányi teherkomp:  

 Budapest-Komárom-Parassapuszta magyarországi és 

 Révkomárom-Nyitra-Léva-Ipolyság szlovákiai területrészek közti forgalmat 

rövidíti le mintegy 100 km-el.  

A 100 km-es útszakasz megközelítően 15–20 km hosszon természetvédelmi területeket 

érint (ezzel terhel és károsít) Szlovákiában és Magyarországon.  

 

Környezeti, természeti, társadalmi, gazdasági mérleg 

 Az 1–2 kilométeren (ennyire becsülhető az Esztergom-Párkány közötti új 

útszakasz) okozott közlekedési légszennyezés, zajszennyezés és 

fényszennyezés egyértelmű nyereség a 100 km megtételének szennyezéséhez 

viszonyítva. Természet- és tájvédelmi szempontból az 1–2 km hosszon hozott 

áldozat 15–20 km útszakaszon jelenthet terheléscsökkenést (ennyinek 

becsülhető a természetvédelmi területek megközelítéséből, érintéséből, 

átmetszéséből adódó úthossz szlovák és magyar területeken). Valószínűsíthető, 

hogy ez a nyereség (amely sok helyen a madárvilág terhelését is mérsékli) 

nagyobb lehet, mint a Nyáros-sziget madárkolóniáiban okozott fénykárhatás.  

 Gazdasági szempontból a költségmegtakarítás egyértelmű, a rendszer építése, 

üzemeltetése rentábilis, társadalmi vonatkozásban a szomszédos országrészek 

együttműködésére kínálkozik új lehetőség. 

 

A párkányi teherkomp a három cél mindegyikének megvalósítását elősegíti. 

 

 

3.3.2 Környezetvédelmi célok megjelenítése a tervezési programban 

 

A rendezési terv, hasonlóan az előzménytervekhez (szerkezeti terv, kikötőmegvalósítást 

előkészítő tervek) a megjelölt tervek mindegyikének célrendszerével számolt. 

 

A PROGRAM CÉLJAINAK KONZISZTENCIÁJA MÁS PROGRAMOKKAL  

 

A rendezési terv az Ister-Granum Eurorégió környezeti, természeti, társadalmi, 

gazdasági javakkal történő gazdálkodása filozófiáján alapul. (A komphajókikötő 

építését is a Régió kezdeményezte, Esztergom és Párkány támogatta.) A 

gazdálkodás célja élhető, versenyképes és fenntartható régió kialakítása.  

 

A tervek és célok konzisztenciája egy hatásmátrixszal szemléltethető, melynek 

függőleges tengelyén a célok, a vízszintesen a célok elérésére rendelt tervek 

helyezkednek el. 
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Gazdálkodási célok: 

 szlovák és magyar közlekedési légszennyező anyagok kibocsátása 

levegőszennyezés, zajszennyezés mérséklése; 

 az Ister-Granum Eurorégió környezeti, természeti, társadalmi, gazdasági 

javakkal történő gazdálkodása, élhető, versenyképes és fenntartható régió 

kialakítása; 

 Esztergom környezeti, természeti, társadalmi, gazdasági javakkal történő 

gazdálkodása, erdősítési program. 

 

Célorientált tervek: 

 a kikötő építési engedélyezési terve (szlovák oldali)  

 A magyarországi munkálatokkal párhuzamosan készültek el a szlovák 

oldali tervek: „Esztergom-Párkány teherkomp átkelőhely Párkányi 

kikötőmű építés” engedélyezési tervei. Az engedélyezési eljárásban a 

szlovák fél előttünk jár. 

 Esztergom Ipari park fejlesztése 

 Párkány Ipari park fejlesztése 

 Esztergom-párkányi teherforgalmú híd építése. 

 

A tervek kidolgozásával a mátrix minden pozíciója pozitívvá formálható. 

 

 

A FENNÁLLÓ KÖRNYEZETI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK LEÍRÁSA 

 

A térségben konfliktushelyzetnek számít a szentkirályi ivóvízbázis és a Táti-

szigeteken húzódó potenciális víztermelő terület védelmének megoldatlansága, 

elszennyeződésének veszélye. 

 

– Nincs kidolgozott víz- és talajvédelmi stratégia  

 az ipari szennyezések (ld. 2005. évi hulladékégetőmű-féle szennyezés) 

teljes kizárására; 

 a mezőgazdasági szennyezések visszaszorítására, a művelési ág és 

művelési mód szabályozására, megakadályozandó a kemikáliák és a 

kolloidok bemosódását; 

 a kommunális szennyezés visszaszorítására; 

 a klímaváltozás időjárási szélsőségeit mérséklő vízvisszatartó 

rendszerek kialakítására. 

 

– A vízvédelemmel, talajvédelemmel harmonizáló természet- és tájvédelmi 

stratégia nem készült a Kenyérmezei
*
-, az Únyi- és a Szentjános-patakok 

vízgyűjtőjére, holott a vízbázisok és a táti Duna-ágak madárvédelmét a beömlő 

patakok vízgyűjtő területén kellene megkezdeni 

 vizes élőhelyként szolgáló visszaberkesítéssel,  

 a gázlómadaraknak élőhelyet biztosító kolloid- és tápanyagfogó tavak 

létesítésével. 

 

Nincs egységes magyar–szlovák program a légszennyeződés visszaszorítására.  

                                                 
*
 A Kenyérmezei-patak nádas területeinek feltöltése és beépítése megkezdődött Piliscsabánál és Pilisjászfalunál. 

A táti Duna-ág ezzel elveszti egyik természet adta védelmi lehetőségét. 
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A KÖRNYEZETI HELYZET VÁRHATÓ ALAKULÁSA A PROGRAM 

ELMARADÁSA ESETÉN 

 

A kikötőépítés elmaradása  

 visszaveti Esztergom és Párkány fejlődését 

 csökkenti az Ister-Granum Eurorégió felzárkózási esélyét. 

 

A térség lendületvesztése nem kedvez a környezeti, természeti, társadalmi, gazdasági 

javakkal történő élhető, versenyképes és fenntartható gazdálkodás kialakításának. 

 

 

3.3.3 A közvetett környezeti, természeti hatások 

 

ÚJ KÖRNYEZETI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK MEGJELENÉSE, 

MEGLÉVŐK FELERŐSÖDÉSE 

 

A Táti-szigetetek madárvilágát madártani kutatásokkal nem feltárt módon, de 

valószínűsíthetően zavarhatja 

 a dunai hajóút teher- és személyhajó forgalma  

 a 11-es út közúti forgalma (Esztergom és a 10-es úti csomópont között), 

valamint 

 az új 10-es (117-es) út a fent nevezett csomóponttól a táti visszakötésig 

(régi 10-es út.). 

 

Ehhez járul hozzá a teherkikötő és a hozzávezető utak forgalma 1–2 km hosszon. 

Mint korábban is említettük, alapkutatás és/vagy viszonyítás hiányában nem 

határozható meg ennek mértéke. 

 

 

A KÖRNYEZETTUDATOS, KÖRNYEZETBARÁT MAGATARTÁS 

FELTÉTELEINEK ERŐSÍTÉSE 

 

A térség és Esztergom környezeti tudatállapotát, környezetbarát értékrendjét 

esetünkben három szempontból célszerű vizsgálni: 

 a talajvízszennyezés, ivóvízbázis-védelem; 

 a kulturálisörökség-védelem és 

 a természetvédelem, ezen belül a madárvédelem szempontjából. 

 

A rendezési terv problematikájának ismeretében eltekinthetünk az egyes 

kikötőtelepítési változatok légszennyezési, zajszennyezési, hulladékkezelési 

kérdéseitől. Ezek ugyanis a szakemberek számára sem rangsorolhatók 

egyértelműen, egzakt módon. A lakosságnak pedig ingerküszöb alattiak a 

kérdések. 

 

2005 nyarán a dorogi veszélyeshulladék-égetőmű elszennyezte a Kenyérmezei-

patakot, majd a Táti- és a Prímás-szigeti Duna-ágakat. A szennyezés hatására a 

Szentkirályi vízmű kútjainak ivóvíztermelése megszűnt. A város hónapokig 

palackos vizet fogyasztott (talán túlzott óvatosságból). Ezzel a létét veszélyeztető 
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szennyezéssel az ivóvízbázis védelme élet-halál kérdéssé emelkedett. Ha a 

lakosság környezeti értékrendjét tízes skálán mérnék, akkor ivóvízkérdésben 10 

lehetne a megfelelő érték. 

A lakosság nem érzékeli a madárvilágot veszélyeztető fény- és zajterhelés 

növekedésének veszélyét, a populációátrendeződés, majd -visszarendeződés káros 

voltát. (Az értékrendi pozíció nem a környezeti tudat hiányossága, feltételezhetően 

a tudatformálók /a tudomány és a szakigazgatás/ sem érzik nagyobb súlyúnak a 

problémát, mert a téma nincs megkutatva, feltárva, tudatosítva, csak alapos 

gyanúval van megtámogatva.) A helyi társadalom által elhanyagolhatónak ítélt 

környezeti hatás a tízes skálán talán, ha 1 pontot kaphatna. 

A kulturális értékek elvesztését a lakosság már többszörösen átélte, ezért az 

örökségvédelem 2–3 pozíciót érne. 

A szaktudományok jelenlegi állásával összhangban fejlődő környezeti tudatosság 

ismeretében döntöttek a kompkikötő helyének kiválasztásakor. Minden más döntés 

konfliktushelyzetet eredményezett volna. Az erdőtelepítés ugyanakkor kedvezően 

hat a város lakosságának életmódjára, életvitelére. 

 

 

 

KÖZVETETT HATÁSOK, AZ OPTIMÁLIS TÉRSZERKEZETTŐL VALÓ 

ELTÉRÉS  

 

A teherkompkikötő elhelyezése térszerkezeti szempontból optimális, összhangban van  

 a párkányi kikötőtelepítéssel, 

 az új közúti híd helykijelölésével (a komp üzemeltethető a hídépítés ideje 

alatt). 

 

Az erdőtelepítés  

 védelmet biztosít a vízbázis mögötti területen a hidrogeológiai 

védőidomon belül, illetve azon kívül is, valamint 

 a kikötő lég-, zaj-, és fényszennyezését is mérsékli. 

 

 

 

KÖZVETETT HATÁSOK A HELYI TÁRSADALMI-KULTURÁLIS 

GAZDASÁGI-GAZDÁLKODÁSI HAGYOMÁNYOK GYENGÍTÉSÉRE  

 

A tájhasználatot, a térség beerdősítését a város szerkezeti tervének összeállítása 

során eldöntötték. Az érintett hatóságok a megoldást kedvezőnek ítélték. A 

lakosság részéről sem érkezett negatív visszajelzés, sem a kifüggesztés ideje alatt, 

sem az azóta eltelt időszakban. 

Az előnyösnek tűnő megoldást a szerkezeti terv módosításakor változatlanul 

átvettük. 

 

 

 

3.3.4 Környezeti szempontból elfogadható változatok meghatározása 

 

A rendezési terv készítésekor kész részdöntéseket vettünk át. Ezek kialakításában mint 

esztergomi lakosok vehettünk részt, tervezői megbízásunk ekkor még nem volt. Ha 
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rekonstruáljuk a döntést akkor meg kel állapítanunk, hogy az erdőtelepítés gondolata 

egyértelmű volt, semmilyen vitát nem váltott ki, osztatlan tetszést aratott. 

 

A komphajókikötő elhelyezésekor három alternatíva került szóba: 

 a tervezett híd tengelyében, amely hídépítési/műszaki és vízbázisvédelmi 

szempontból azonnal el lett vetve (akkor még a nagy vízszennyezés előtt 

voltunk); 

 a város szerkezeti tervében kijelölt helyen, ez a változat vízbázisvédelmi és 

kulturálisörökség-védelmi szempontból kizárásra került; 

 a jelenlegi helyszínen kompromisszumos megoldásként. (Teljesen kizárt, hogy 

a hatóságok által elfogadott, a lakosság által jóváhagyóan tudomásul vett 

változatot a nagy vízszennyezés után pár hónappal, a vízbázis rovására meg 

lehessen változtatni.) 
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3.4. Intézkedések a környezetre káros hatások csökkentésére 

 

A madártani szempontból káros hatások mérséklésének módozatai:  

 

Parti létesítmények esetében 

1. Fásítás (Ee és Ev) a zaj, a légszennyezés és a fényszennyezés mérséklésére, a 

fény-pászta terelésére. 

2. Fényforrások megválasztása, a fényterhelés csökkentésére (ld. helyi építési 

szabályzat). 

3. A ki- és behajózás zajszintjének és a várakozási időnek a minimalizálása. 

 

A vízen  

A vízi útszakaszon a hajó kivilágításának hajózásbiztonsági szempontból még 

elfogadható mértékűre csökkentése, a luxus-, a reklámfények tiltása, korszerű, 

alacsony zajszintű komphajók üzembe állítása. (A rendezési tervi kompetencián 

túlmutató megoldás) 
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3.5. Környezeti szempontú intézkedések, a kompkikötő térség helyi építési  

szabályzata
*
  

 

 

 

III. fejezet 

A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI 

 

Különleges terület építési övezetei 

5. § 
 

(1) A különleges terület sajátos építési használata szerint lehet: 

a) távlati különleges idegenforgalmi és 

b) különleges városüzemeltetési terület. 

 

(2) A különleges területek építési övezetekre való tagolását a szabályozási terv 

tartalmazza. 

 

(3) A távlati különleges idegenforgalmi területen (Kid) telket alakítani, illetve azt 

beépíteni az alábbiakban megállapított beépítési jellemzőkkel lehet. 

 

Építési övezet jele Kid-Sz/10/5,5/5000 

Beépítési mód Szabadon álló 

Beépítettség (%) max. 10 

Építménymagasság (m) max. 5,5 

Legnagyobb homlokzat-magasság Max. 6,5 

Kialakítható telekterület (m
2
) min. 5000 

Kialakítható telekszélesség (m) min. 40 

Beépíthető telek szélessége (m) min. 30 

Zöldfelület (%) min. 40 

Közművesítettség részleges 

 

(4) A teherkomp-kikötő területe a híd megépülése után különleges idegenforgalmi-

rekreációs területté alakulhat elsősorban a vizisportok, másodsorban a kerékpáros 

turimus számára.  

 

(5) A különleges városüzemeltetési területen (Kvü) telket alakítani, illetve azt beépíteni 

az alábbiakban megállapított beépítési jellemzőkkel lehet. 

 

Építési övezet jele Kvü-Sz/20/4,5/2000 

Beépítési mód Szabadon álló 

Beépítettség (%) max. 20 

Építménymagasság (m) max. 4,5 

Legnagyobb homlokzat-magasság Max. 5,5 

Kialakítható telekterület (m
2
) 

min. 2000 

                                                 
*
 A helyi építési szabályzat kivonata a környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre vonatkozó 

munkarészek kiemelésével. 
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Beépíthető telekterület (m
2

) 
min. 2000 

Kialakítható telekszélesség (m) min. 20 

Beépíthető telek szélessége (m) min. 20 

Zöldfelület (%) min. 40 

Közművesítettség részleges 

 

(6) A különleges városüzemeltetési terület vízmű elhelyezésére szolgál.  

 

 

 

IV. fejezet 

A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI 

 

 

Átmeneti közlekedési terület övezete 

6. § 

 

 

(1) Az átmeneti közlekedési területen (KÖ) telket alakítani, illetve azt beépíteni az 

alábbiakban megállapított beépítési jellemzőkkel lehet. 

 

Övezet jele KÖ-Sz/5/5,5/5000 

Beépítési mód Szabadon álló 

Beépítettség (%) max. 5 

Építménymagasság (m) max. 5,5 

Legnagyobb homlokzat-magasság Max. 6,5 

Kialakítható telekterület (m
2
) 

 

min. 5000 

Kialakítható telekszélesség (m) min. 40 

Beépíthető telek szélessége (m) min. 30 

Zöldfelület (%) min. 40 

Közművesítettség részleges 

 

(2) Az átmeneti közlekedési terület a teherkomp kikötő átmeneti elhelyezésére szolgál. (A 

teherforgalom bonyolítására is alkalmas új Duna-híd megépítéséig.) 

 

Erdőterületek övezetei 

7. § 
 

(1) Erdőterület a földhivatali nyilvántartás szerint erdő művelési ágban nyilvántartott, 

továbbá a településszerkezeti terv alapján erdő területfelhasználásra tervezett terület. 

 

(2) A tervezett erdők területén a mezőgazdasági használat korlátozás nélkül folytatható, a 

mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó épületek azonban nem létesíthetők. 

 

(3) Az erdőterület az építmények elhelyezése szempontjából 

a) védelmi (Ev) 

b) turisztikai (Ee) 

elsődleges rendeltetésű övezetekbe tartozik. 

 



ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ISTER-GRANUM VÁLLALKOZÁSI-LOGISZTIKAI ÖVEZET 

ESZTERGOM, 2006 MÁJUS OPERATÍV MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 

 

 54 

(4) A védelmi rendeltetésű erdőövezet (Ev) a közlekedési utak környezeti terhelését 

hivatott csökkenteni. Az övezet területén épület nem helyezhető el. 

 

(5) Turisztikai rendeltetésű erdőövezet (Ee) a területekhez kapcsolódó erdőterület. Az 

övezet területén a rendeltetésének megfelelő építmények csak akkor alakíthatók ki, ha 

az illetékes erdészeti hatóság is egészségügyi-szociális turisztikai elsődleges 

rendeltetésbe sorolja az erdőt és az építmények elhelyezéséhez hozzájárul. 

 

(6) Turisztikai rendeltetésű erdőterület övezetében elhelyezhető: 

- az erdei sport és szabadidő eltöltését szolgáló, épületnek nem minősülő építmények 

- a természetvédelmi oktatást, kutatást, bemutatást szolgáló épület 

- erdőhöz kapcsolódó, a turizmust szolgáló kereskedelmi szállásépület (kemping, 

turistaház, menedékház) 

- sátorozó hely (táborhely) 

a következő feltételekkel: 

Beépíthető telek területe: min 10 ha (100 000 m
2
) 

Beépítési mód: szabadon álló 

Beépítettség: max. 1,0% 

Építménymagasság: max. 4,5 m 

Közművesítettség: részleges 

 



ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ISTER-GRANUM VÁLLALKOZÁSI-LOGISZTIKAI ÖVEZET 

ESZTERGOM, 2006 MÁJUS OPERATÍV MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 

 

 55 

 

3.6. Monitorozás, egyéb szükséges intézkedések  

 

A rendezési terv a teherkompkikötő tervezési folyamatának (döntés-előkészítés, elvi 

engedélyezési terv, engedélyezési terv) lezárása után készült. Az engedélyezési eljárás során 

meghatározták a létesítés és az üzemeltetés feltételeit. A rendezési terv csak ezekre építve 

tehet javaslatot. A szerkezeti terv (módosítás) és a szabályozási terv, valamint a helyi építési 

szabályozási előírások ugyanis sem műszaki, sem környezeti, természeti, gazdasági/pénzügyi 

vonatkozásaiban nem rendelkezik több információval.  

 

 

A hatósági állásfoglalásokra épülő javaslatok  

 

Madármegfigyelő monitoring a változások megfigyelésére, hogy az Észak-Dunántúli 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által az engedélyezési tervre 

adott szakhatósági hozzájárulásában meghatározott előírások betarthatók legyenek (2005. 03. 

24.): 

 „A komp kizárólag 10 évig üzemeltethető, azután a teherforgalom 

lebonyolítására a térségben kialakítandó hidat kell használni. Amennyiben a 

híd nem készül el időben az engedély meghosszabbításának a lehetőségét a 

sziget aktuális természeti állapota dönti el.”  

 

A híd megépülte után a terület rehabilitását a rendezési terv szerint el kell végezni. Csak 

így lehet ugyanis megfelelni az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség által az engedélyezési szakhatósági állásfoglalásban leírtaknak:  

 „...a teherkomp maximum 10 évig üzemelhet, a tervezett teherhíd várható 

megépültéig. A terület hasznosítását ezek után úgy kell megtervezni, hogy az a 

szigetek élővilágát ne zavarja.”  

 

 

 

 

 

 


