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BEVEZETÉS 
 

 

Az Ister-Granum Vállalkozási–Logisztikai Övezet létrehozására irányuló terv időszerű és 

szükséges kezdeményezés annak érdekében, hogy a régió ne kerüljön lépéshátrányba az egyre 

élesedő és a csatlakozás kiszélesítésével egyre nagyobb konkurenciát felvonultató hazai és 

európai vállalkozásokkal szemben. 

Az adminisztratív kezdeményezés – pályázatokon való részvétel –, az operatív 

megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetése azonban kevés a sikerhez, ha nem párosul vele a 

térség önkormányzatainak és vállalkozóinak a megújuláshoz szükséges akarata, siker-

motivációja. 

A megvalósíthatósági tanulmány alapját képező helyzetértékelés támpontot ad azokhoz a 

célkitűzésekhez, amelyek alapján meghatározzuk a tevékenységi mutatókat és az elvégzendő 

feladatokat. 

Meg kell ismerni a térség gazdasági viszonyait, tisztában kell lenni a térség meghatározó 

vállalkozásainak középtávú fejlesztési terveivel, stratégiai célkitűzéseikkel. 

Ahhoz azonban, hogy a helyén kezeljük a kapott információkat, szélesebb ismeretekre van 

szükség, nevezetesen az ország jelenlegi versenyhelyzetét kell értékelni, jelen esetben a 

logisztikai tevékenység tekintetében. 

Előtte azonban néhány megállapítás arról, hogy mihez is kell igazodnunk
*
. 

– A termelés globalizációjának következtében globalizálódik a beszerzés és elosztás 

is, óriási méretű ellátási láncok jönnek létre, egy-egy telephelyre koncentrálódó 

termelés helyett termelő-szolgáltató hálózatok jönnek létre, ahol az átfutási idők 

csökkenése, a készletek minimalizálása, a teljesítőképesség növelése, a ráfordítások 

redukálása érdekében integrálódik az intern- és az extern-logisztika, előtérbe kerül 

az automatizált termék-, ill. árukövetés. 

– A logisztikai rendszerek működésében és kialakításában egyre nagyobb szerepet 

kap a logisztikai informatika: a kódok és szenzorok, a telekommunikációs technika, 

a szakértői rendszerek, az adatbázisok, az adatbányászat, az optimalizálási 

módszerek széleskörű alkalmazása. 

– A termelési és szolgáltatási folyamatokban igen jelentős szerepet kapnak a kis- és 

középvállalatok, ezek sikerességét és eredményességét jelentősen elő tudják 

segíteni a számítógépes virtuális logisztikai hálózatok. 

– A szolgáltatások és a közigazgatás minden területén a hatékony működés 

meghatározó része lesz a szolgáltatási tevékenységgel integrált logisztikai 

rendszereknek, amelyek optimális kialakítása és működtetése kulcskérdéssé válik. 

– Módosulnak az európai szállítási utak, jelentős mértékben növekszik a szállított 

áruk volumene. Fokozódni fog az intermodális, ill. a kombinált szállítások 

részaránya, kiemelt szerepet kapnak a legkisebb környezetterhelést adó 

megoldások, fokozódik a regionális repülőterek szerepe. 

                                                 
*
 „A logisztikában rejlő gazdasági és szakmai lehetőségek, illetve kihívások …” című tanulmányból ( Prof. Cser 

László, CORVINUS Egyetem, 2004.)  
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– A hazai közlekedési pályák fejlesztésénél kiemelten figyelembe kell venni az áruk 

nyugat-keleti áramlását, ezért a nyugat-keleti, nyugat-dél-keleti irányú logisztikai 

útvonalak és hálózati elemek fejlesztésének prioritást kell adni. 

– A logisztikai szolgáltató központok és ipari parkok integrált, egymásra épülő 

nemzetközi hálózatának kell kialakulni. 

– A logisztika társadalomban, gazdaságban betöltött szerepének jelentős mértékű 

bővülése szükségessé teszi: 

 tudás-intenzív fejlesztő központok kialakítását, elsősorban az egyetemek 

mellett kiépülő Regionális Tudáscentrumokban; 

 a logisztikai szakembereknek létszámának növelését, alap-, közép- és 

felsőfokú szinten, rendszeres továbbképző rendszerekkel; 

 kiemelt fontosságú kezelését annak, hogy az Európa Tervben jelentős 

szerepet kapjon a logisztika, de nagy a fontossága az Európa-Ázsia kutatási 

projektekben és a regionális fejlesztésekben való intenzív részvételnek is. 

 

Szűkítsük a kört a regionális, illetve esetünkben az interregionális helyzet elemzésére. 

Az interregionális logisztika rendszerszemlélete kapcsolja össze a termelőt, a felvásárlót, a 

feldolgozót, az értékesítőt és a vevőt. A logisztika több mint az áru útjának szervezése és 

biztosítása. A logisztika marketing és kontroling, minőségbiztosítás, termékkövető informatika és 

vállalatirányítás is egyben. A logisztikai háló részei a termelő, a kereskedő (felvásárló), a 

feldolgozó, a vevő, a logisztikai szolgáltatók, az informatikai szolgáltatók és a pénzügyi 

finanszírozók is. 

A logisztika tárgyiasult elemei a raktárak, tárolók, áruelosztók, ingatlanok, építmények, 

belső berendezések, üzemeltetés, infrastruktúrák, informatikai rendszerek, az interregionális 

szállítópályák, szállító eszközök, átrakó berendezések, csomagolók. 

A logisztika különböző gazdasági ágazatokon ível át. Érinti az ipar és a mezőgazdaság 

mellett az élelmiszeripart, a közlekedést és áruszállítást, a kül- és belkereskedelmet, a hírközlést 

és azokat kiszolgáló ágazatokat. Fontos társadalmi-gazdasági tényezői a regionális, európai és 

globális együttműködés keretében gyakorolt kommunikáció, az emberi interakciók, az integrált 

dialógusok, win-win kooperációk. Szerepvállalói az állam mellett a termelők és a kereskedelem, 

a termelői szerveződések, az önkormányzatok, a logisztikai szolgáltatók, informatikai és 

infrastrukturális szolgáltatók, akik befektetőként, működtetőként, foglalkoztatóként, a szociális, 

kulturális környezet alakítójaként, az ország és a települések arculatának formálóiként léphetnek 

fel. 

Az interregionális logisztika alkalmat ad a versenyképesség növelésére, mert 

szervezetrendszerén keresztül egy szolgáltató iparág tudatosan koncentrál fogyasztói igényeinek 

kielégítésére. Alkalmazása kihat a költségminimáláson túlmenően a szolgáltatás 

minőségbiztonságára és a szakmai újítások időszerű bevezetésére is. 

A terület operatív programjai akkor sikeresek, ha ezek egyidejűleg a privátszféra céltudatos 

bevonásával meggyorsítják a szükséges fejlesztési folyamatokat is. 
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1. A VÁLLALKOZÁSI-LOGISZTIKAI ÖVEZET STRATÉGIAI 

MEGALAPOZÁSA 

 
1.1 Az övezet létrehozásának céljai 

 

1.1.1 Rövid távú stratégiai célok 

 

A vállalkozási övezet kialakításának operatív megalapozására irányuló munka 

rövidtávú stratégiai célja, hogy 

– működőképes intézményi, szervezeti, pénzügyi keretek kiépítésére tegyen 

javaslatot; 

– első közelítésben összegezze a vállalkozási övezetben megfogalmazott 

jelentősebb fejlesztési projektelképzeléseket, folyamatban lévő fontosabb 

projekteket. 

A rövid távú feladatokat olyan mélységig szükséges megoldani, hogy az Ister-Granum 

Eurorégió stratégiai programhoz illeszkedő fejlesztésével párhuzamosan a vállalkozási övezet 

már az Európai Unió 2007–2013 közötti pénzügyi időszakával harmonizáltan meg tudja 

kezdeni működését. 

 

 

KONKRÉT CÉLKITŰZÉSEK 

 

 Az együttműködés gazdasági alapjainak erősítése:  

- kis és középvállalkozások fejlesztése; 

- szolgáltatások mennyiségi és minőségi mutatóinak növelése. 

 

 A gazdasági együttműködés infrastrukturális feltételrendszerének összehangolt 

javítása: 

- logisztikai tevékenység fejlesztése (LSZK-ok, kombiterminálok 

létesítése); 

- a kedvező határátjárhatóságból származó előnyök több szintű 

kihasználása (teherkomp, híd); 

- az üzleti-pénzügyi kooperáció lehetőségének feltárása, fejlesztése 

(pénzintézetek határon átnyúló fiók intézményei). 

 

 A határmenti térségek tőkevonzási képességének javítása: 

- vállalkozási övezet feltételeit biztosító regionális irodák, üzemeltető 

társaságok létrehozása; 

- vámszabadterületek fejlesztése; 

- oktatási centrumok létrehozása. 

 

 Informatikai háttér biztosítása: 

- regionális, illetve vállalkozói övezet információs adatbázisának 

kialakítása (magyar és szlovák nyelvű); 

- virtuális hálózat kiépítése. 
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1.1.2. Középtávú stratégiai célok 

 

A vállalkozási övezet középtávú stratégiai céljait 

– a vállalkozási övezet, intézményépítés, működtetés; 

– a térségfejlesztési célok tekintetében elhatárolva határozzuk meg. 

 
A vállalkozási övezet intézményépítése, működtetése tekintetében fő célkitűzés, hogy 

az illeszkedjen: 

– az Ister-Granum programrégió intézményeihez; 

– a hazai regionális intézmények hálózatához; 

– a hazai és az EU vállalkozási övezetre vonatkozó jogi szabályozáshoz, 

irányelveihez, gyakorlatához. 

 

Az Ister-Granum Eurorégió térségfejlesztési, gazdaságfejlesztési céljait illetően a 

vállalkozási övezetben 

– a térség belső fejlődési adottságait; 

– a humánerőforrás-fejlesztés lehetőségeit maximálisan kiaknázható 

feltételek legyenek kiépíthetők, úgy, hogy: 

– fenntartható, 

– a természeti- és kulturtáji adottságokkal harmonizáló fejlődés menjen 

végbe, döntően 

– az ipar és szolgáltatások, 

– a közlekedés-logisztika, 

– a környezetépítés, -fejlesztés, 

– a humánerőforrás gazdasági értékteremtő képessége területén.  

 

A vállalkozási övezet rövid- és középtávú stratégiai fejlesztési céljának 

körülhatárolásánál jelen vizsgálat során tudatosan nem foglalkozunk a térség 

agrárgazdaságának fejlesztését érintő kérdésekkel. Álláspontunk szerint az agrárium térségen 

belüli fejlesztési kérdéskörével a vállalkozási övezet intézményeitől elkülönülő önálló 

intézményeknek indokolt gondoskodni. 

 

  

1.1.3 Távlati fejlesztési célok 

 

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet megvalósítása szervesen illeszkedik 

az eurorégió átfogó fejlesztési stratégiájába, annak központi jelentőségű intézkedését képezi. 

A gazdasági integráció előmozdításán túl az övezet létrehozásának az alábbi átfogó 

célkitűzései vannak: 

–  a régió versenyképességének erősítése 

– befektetőbarát vállalkozói környezet kialakítása 

– a régió foglalkoztatási problémáinak hosszú távú kezelése 

– a régión belüli területi kiegyenlítés előmozdítása 

– tőkevonzás 

– a régió népességmegtartó és -vonzó erejének növelése 

– az általános életszínvonal növelése. 
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1.2 A célrendszer megvalósításának gazdasági és társadalmi hatásai 

 

A vállalkozási-logisztikai övezet megalapítása jelentősen átstrukturálja az Ister-Granum 

Eurorégió térszerkezetét, egy olyan erős centrális fejlesztési magterületet létrehozva, amely 

már rövidtávon hatással lesz a mentális igazodásra. Pozsony és Budapest helyett a magterület 

irányába orientálódik a munkaerő, kutatási-fejlesztési központok alakulhatnak, átalakul az 

oktatás térbeli eloszlása. 

Ezzel párhuzamosan arra is lehet számítani, hogy kiegyenlítettebbé válik a térség 

gazdasági potenciál szempontjából. (E tekintetben döntő változást várhatunk a teherhíd 

megépülésétől.) 

Mindez a projektegyüttest az eurorégió társadalmasításában, a regionális 

gondolkodásmód elterjedésében is meghatározó tényezővé avatja, és ezáltal várhatóan az 

eurorégió szocio-kulturális struktúrájában is alapvető változásokat idéz elő. 

 

 

A komplex projekt realizálása már középtávon is hozzájárulhat, illetve segítheti: 

 a kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások összehangolását; 

 a termelési tevékenység input- és output oldali kiszolgálásának optimalizálását; 

 költséghatékony termelési, feldolgozási tevékenység végzését; 

 a versenyképes tevékenység feltételeinek megteremtését; 

 a kapcsolódó tudásintenzív kis- és középvállalkozások fejlesztését; 

 a szaktanácsadási tréning, a versenyképesség irányába mutató lakossági 

szemlélet, illetve vállalkozási tevékenység kialakítását. 

 

Az övezet megvalósításának társadalmi hatásai: 

– versenyképes gazdasági térség kialakulása, ezáltal a foglalkoztatottsági 

mutatók javulása; 

– gazdasági integráció, ezáltal a regionális identitástudat erősödése; 

– a térség népességvonzó erejének növekedése, gyarapodó térség kialakulása; 

– tőkevonzó erő növekedése, ezáltal a jóléti, szociális és kulturális 

intézményrendszer bevételeinek emelkedése; 

– koncentrált gazdaságfejlesztés, ezáltal a lakóhely-munkahely átlagos távolság 

csökkenése. 
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1.3  A célok megvalósítását szolgáló üzleti megfontolások 
 

A logisztikai piacon, a nagymértékű szolgáltatáskoncentráció, átfogó üzleti struktúrák 

kialakulásai figyelhetőek meg. 

Az üzleti kérdések homlokterében nem az áll, hogy  

 mennyi a tonna/km díj, 

 mennyi a kitárolási díj raklaponként stb.  

 

A kérdések ehelyett arra koncentrálnak, hogy a megbízó üzleti törekvéseit hogyan tudja a   

logisztika kiszolgálni, hogyan képes hozzáadott értéket generálni, sőt új piacok meghódítását 

támogatni.  

A ma kérdései, a megbízó célterületére és a végtermékére koncentrálva, úgy szólnak: 

 mennyi idő alatt jut el az áru A városból B-be, 

 milyen biztonsággal, 

 milyen frekvenciával, 

 szükségesek e pufferek, hol és miért, 

 mi fog történni a pufferekben, (esetleg pl. kiszerelés) 

 és mindez, egy végtermékre vetítve, mennyibe kerül. 

 

Ebből következik, hogy: 

 mérhető gazdasági előnyöket kell ajánlani és megvalósítani a logisztikai 

piacon, 

 komplex tudásra van szükség, 

 nem realizálható, hogy a folyamat minden eleme minimális értéken működjék, 

hiszen 

 a logisztikai vállalkozásoknál a végtermékre kell koncentrálni. 

 

A koncepció egyik fókuszában például az E5 korridor áll. Ez az átjáró hivatott 

összekötni az adriai kikötőket az ukrán, orosz és a román területekkel. Ezen pontok között 

Magyarország fekvése és gazdasági potenciálja kiemelkedő lehetőségekkel bír. 

Mindebből könnyen belátható, hogy Magyarország elhelyezkedése, a meglévő 

infrastruktúrák, tudásbázisok, a bankszféra stabilitása lehetőséget teremt a interregionális 

logisztikai  rendszer-integráció infrastrukturális kiépítésére, kifejlesztésére. 

A fejlesztéssel, mint fogalommal azonban óvatosan kell bánnunk. Fontosnak tartjuk, 

hogy: 

 az első lépésben a meglévő erőforrásokra építkezzünk, 

 a meglévő erőforrások rendszerének újraszervezésével alakítsuk ki a 

vállalkozási övezetet, illetve kooperáljunk az országosan kiemelt logisztikai 

központok közül azokkal, amelyek tevékenysége kiegészítheti a regionális 

központ feladatkörét.  
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1.4   A vállalkozási övezet értelmezése, javasolt belső szerkezete 

 

1.4.1. A vállalkozási övezet értelmezése 

 

Vállalkozási övezetnek, mint fogalmi meghatározásnak a munka során a következőket 

tekintjük:  

 

a vállalkozási övezet egy gazdaságilag, szociálisan, kulturálisan belső kohézióval, 

vagy ilyen potenciállal rendelkező, jól körülhatárolt térség, amelyet a nem 

vállalkozási övezetű térségektől elsődlegesen az különbözteti meg, hogy területén a 

gazdaságfejlődési folyamatokat a piaci erőkre építve erre a célra kialakított 

intézmények segítségével tudatosan szervezik, dinamizálják. 
 

Az Ister-Granum vállalkozási-logisztikai övezetet területi felfogásban: 

 

– az eurorégió egész területére vonatkozóan differenciáltan értelmezzük, 

– az övezetet nyitottnak tekintjük, vagyis a területi körülhatároláson kívül álló, a 

belső fejlődés szempontjából fontos külső településekkel való kapcsolatokkal 

együtt kezeljük.  

 

 

1.4.2. A vállalkozási-logisztikai övezet szervező centruma 

 

A centrumot kézenfekvően Esztergom és Párkány városok alkotják, amelyekben a 

vállalkozási övezet intézményei kapnának helyet. 

Funkciójuk: az Ister-Granum övezet gazdaságfejlesztésének szervezése, ezzel 

összefüggésben kapcsolattartás és együttműködés elsősorban:  

– az Ister-Granum programrégió intézményeivel, 

– a vállalkozási övezet megtelepüléseinek vállalkozásfejlesztési intézményeivel, 

önkormányzataival, gazdasági szervezeteivel, 

– a Közép-dunántúli régió intézményeivel.  

  

 

1.4.4 A vállalkozási-logisztikai övezet elsődleges fejlesztési potenciállal 

rendelkező települései  

 (Elsődleges potenciálú települések) 

 

Magyarországi oldalon: 
 

Esztergom Tát 

Süttő Tokod 

Lábatlan Tokodaltáró 

Nyergesújfalu  

 

Szlovákiai oldalon: 
 

Párkány Ebed 
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1.4.4. A vállalkozási-logisztikai övezet közvetlen vonzáskörzetének települései 

 

Magyarországi oldalon: 
 

Csolnok Piliscsaba 

Dorog Piliscsév 

Leányvár Pilisjászfalu 

 

Szlovákiai oldalon: 
 

Garamkövesd Muzsla  

Karva Nána 

Köbölkút Szőgyén 

(Oroszka)  

 

 

1.4.5.   A vállalkozási övezet külső fejlesztési potenciált képviselő települései 

 

Magyarországi oldalon: 
 

Tata Pilisvörösvár 

Szentendre Solymár 

 

Szlovákiai oldalon: 
 

Léva Érsekújvár 

Komárom 
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1.5 A vállalkozási övezet intézményépítése, működtetésének alapkérdései során 

figyelembevett főbb kiinduló munkahipotézisek 

 

1.5.1. A térség pozitív fejlesztési potenciáljai, a fejlesztés erősségei, lehetőségei 

 

AZ IPARI TERMÉK ELŐÁLLÍTÁS ÉS A SZOLGÁLTATÁS KÖRÉBEN 

 

– A magyar oldali Duna-parti városok ipari, szolgáltatási potenciálja, 

szerkezetük fejlesztése: Esztergom, Lábatlan, Nyergesújfalu. 

– A térség jelentős idegenforgalmi potenciálja magyar és szlovák oldalon 

egyaránt. 

– A térségben működő, illetve tervezett ipari logisztikai parkok; 

(Esztergom, Dorog, Lábatlan, Nyergesújfalu, Ebed-Párkány). 

– A tervezett észak-déli autóút mint gazdaságfejlesztési tengely. 

 

 

A KÖZLEKEDÉS – LOGISZTIKA KÖRÉBEN 

 

– A Duna mint az európai fő közlekedési vízi út fejlesztési potenciálja. 

– Az észak–déli Balti-tenger és Adriai-tenger közötti közúti tengely, az 

ehhez kapcsolódó Esztergom–Párkány teherhíd megépítése. 

– Az Ebed-Párkányban tervezett intermodális logisztikai központ. 

– A szlovák oldali párkányi vasúti teherpályaudvar, szabad kapacitások 

kihasználása.  

 

 

A KÖRNYEZETI ADOTTSÁGOK, FEJLESZTÉS KÖRÉBEN 

 

– A Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Kovácspataki-dombok Tájvédelmi 

Körzet fejlesztési lehetőségei. 

– A lakó- és az ipari/gazdasági területek szétválasztása. 

 

 

A HUMÁN ERŐFORRÁS, A HUMÁN TÉNYEZŐ FEJLESZTÉSÉNEK 

TERÜLETÉN 

 

– A magyar oldali képzési, átképzési, oktatási intézményeknek a térség 

egésze számára való könnyű hozzáférhetősége. 

– Budapest, Tatabánya közelsége, a felsőfokú képzési követelmények 

kiépíthetősége, a K+F együttműködés kialakítása tekintetében.  

 

 

1.5.2. A térség gyengeségei, korlátai a fejlesztési jellemzők tekintetében 

 

AZ IPARI TERMÉK ELŐÁLLÍTÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS KÖRÉBEN 
 

– A szlovák oldali iparitermék-előállító gazdaság fejletlensége. 

– A magyar oldali és a párkányi környezetet terhelő ipari termelőegységek.  

– A magyar oldali környezetet terhelő ipari fejlesztési célok. 
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A KÖZLEKEDÉS – LOGISZTIKA KÖRÉBEN 
 

– A magyar oldali közúti és vasúti közlekedési feltételek korlátozottsága. 

– A térségbeli dunai áru- és teherszállítás megoldatlanságai. 

– A térség magyar–szlovák logisztikai összekötöttségének a hiánya. 

– A párkányi teherpályaudvar kapacitásának kihasználatlansága.  

 

 

A KÖRNYEZETI ÁLLAPOT KÖRÉBEN 
 

– Az erősen iparosodott magyar oldali Duna-menti városok súlyos tájsebei. 

– A magyar, részben a szlovák oldali ipari üzemek meglévő környezeti 

terhelései. 

– A tájrehabilitáció alacsony színvonala és mértéke. 

– A magyar oldali közúti forgalom környezetterhelése.  

 

 

A HUMÁN ERŐFORRÁS, HUMÁN TÉNYEZŐ KÖRÉBEN 
 

– A szlovák oldali vállalkozói ismeretek mérsékelt színvonala. 

– A szlovák oldali munkaerő korlátozott piacképességű szakmai 

szerkezete. 

– A szlovák oldali munkaerő-átképzési, -továbbképzési intézmények 

korlátozott funkcionalitású működése. 

– A szlovák oldali magyar, a magyar oldali szlovák vállalkozási feltételek 

ismeretének mérsékelt színvonala.  

 

 

1.5.3. Az interregionális logisztikai szolgáltatás piaci lehetőségei 

 

A logisztikai szolgáltatásokat, már több évtizede „kiszervezik” a termelési tevékenységet 

végző vállalkozások fő folyamataikból. Az ilyen típusú tevékenységek mozgatórugója 

mindezidáig elsősorban a költséghatékony megoldások kiválasztása volt. Újabban viszont 

megfigyelhető, hogy a megbízhatóság kerül előtérbe. Az üzleti kapcsolatok 

kooperatívabbakká, szorosabbá válása előreláthatólag a közeljövőben is folytatódni fog. 

A logisztikai szolgáltatók kínálati oldala differenciálódik, attól függően, hogy 

mennyiben tudnak megfelelni az igényelt szolgáltatásnak. Szigorodnak a bővülő piaci 

feltételek, és egyre inkább a komplex szolgáltatásokat megoldani képes vállalkozásokra van 

kereslet.  

Előtérbe kerülnek azon szolgáltatási struktúrák, amelyek már nem csak 

hatékonyságnövelést eredményeznek, hanem új piacot is generálnak megbízóik részére. Ezek 

a virtuális szolgáltatások partnerei, szolgáltatói.  

Ezen üzleti tendenciák visszatükröződése figyelhető meg az EU érvényben lévő 

közlekedés politikájában. E dokumentum (Fehér Könyv 2001.) tárgyalja a közlekedés 

átrendeződésének és kapcsolódási pontjainak lehetőségeit. Egyik preferenciája tartalmazza az 

úgynevezett „tengeri autópályák” létrehozásának lehetőségét. Mindezidáig ez a stratégia 

elkerülte a hazai szakemberek figyelmét. Elsődlegesen a belföldi megoldásokra koncentráltak 

a megoldáskeresések. 

Korábban viszont azt hangsúlyoztuk, hogy a már megfogalmazódott stratégiákra kell 

építkezni, úgy alakítsuk ki szolgáltatási struktúránkat, hogy a nemzetközi kereskedelem, a 

termelési sztrádák és tengeri autópályák szerves részeivé váljunk. 
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Az EU közlekedéspolitikája azt is előrevetíti, hogy a jövőben az intermodális kutatás-

fejlesztésnek a részrendszerek integrálására kell irányulnia. A járművek és az átrakó 

berendezések, a távközlés, kapcsolattartás és gazdasági irányítás kritikus technológiáit valós 

körülmények között kell kipróbálni a műszaki tényezők egyidejű kiszolgálásával.  

Ahhoz, hogy e folyamatba hatékonyan tudjunk bekapcsolódni, meg kell teremtenünk a 

megfelelő szakmai feltételeket. 

Az EU a közlekedési hálózat szűk keresztmetszeteinek felszámolásában jelentős szerepet 

szán az intermodális szállításnak. Megállapítják, hogy a beruházásokkal a tehervonatoknak 

elsőbbséget biztosító, vagy kizárólag a részükre fenntartott transz-európai folyósok fokozatos 

kialakítását kell elősegíteni. Különösen fontosak a kikötőkhöz vezető vasútvonalak és a 

szintén szűk keresztmetszetet jelentő terminálok. 

Számunkra elengedhetetlenül fontos az előzőekben felvázolt elvekre történő stratégiai 

építkezés. Ezt azonban úgy kell megtennünk, hogy a ma létező üzleti erőforrásainkat 

alkalmazzuk az integrált fejlesztés alapbázisaként.  
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1.6 Külső feltételek, kockázatok elemzése 

 
Lehetséges  

probléma 

Valószí-

nűség 
Hatás 

leírása 

Hatás 

mértéke 

Kocká- 

zati index 
A kockázat kezelésének 

módja 

Más EU-s országok 

gyorsabban 

fejlesztenek, és 

komoly versenyt 

támasztanak 

3 

A beruházások 

megtérülése 

lassúbb a vártnál, a 

GDP-növekmény 

alacsonyabb 

3 9 

Fejlesztések gyors 

megkezdése, ill. 

összehangolása a szomszéd 

országokkal 

Nem tudjuk 

megállítani az 

áthaladó forgalmat, 

tranzit országgá 

válunk a negatív 

következményekkel. 

Ha elkerülnek 

bennünket, akkor 

még a 

vámbevételektől, 

üzemanyag-adó 

nyereségektől is 

elesünk 

2 

 

 

 

4 

Növekvő 

környezetterhelés, 

a közutak 

állapotromlásából 

adódó plusz 

költségek viselése 

anélkül, hogy 

megfelelő 

jövedelem 

képződne 

4 

8 

 

 

 

8 

A nemzetközi jelentőségű 

országos logisztikai 

központok fejlesztésének 

felgyorsítása 

infrastruktúrafejlesztéssel, 

KKV-támogatással, IT-

fejlesztéssel , adminisztrációs 

intézkedésekkel (jogi 

szabályozások) 

Az áruforgalom 

bonyolításában a 

közút részaránya 

túlzottan nő 

3 

Növekvő 

környezetterhelés, 

az utak 

állapotának gyors 

romlása, 

zsúfoltság 

3 9 

Intermodalitás ösztönzése az 

infrastruktúra és szabályozás 

oldaláról 

Megj.: 1: alacsony; 5: magas 
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2. INTÉZKEDÉSEK
*
  

 
2.1 Magyar-szlovák integrált környezet- és természetvédelem (Prioritás: I. Integrált 

tervezési modell) 

 

A környezetvédelem és a természetvédelem nemzetenként eltérő módszertant követ 

Európában. Szlovákiában és Magyarországon sincs ez másképp. A határmenti 

együttműködést megnehezíti az egységes problémakezelés hiánya. 

A természetvédelmi hivatalok által nyilvántartott védelmi kategóriák eltérőek (kivéve 

nemzetközi szerződésekben rögzítettek, pl. Natura 2000), csak nehezen feleltethetők meg 

egymásnak. A természetvédelmi igazgatóságok nem készítettek összehangolt ökológiai 

hatásterületi feltárásokat (ld. K/T-1  Ister-Granum Eurorégió és hatásterülete, 

természetvédelmi területek Szlovákiában; K/T-2  Ister-Granum Eurorégió és hatásterülete, 

természetvédelmi területek Magyarországon
**

). Így alig lehetséges a határokon átnyúló 

élőhelyekkel számolni, a határon átívelő tájökológiai kölcsönhatásokat figyelembe venni. 

Ebből következik, hogy nem lehetséges érdemi környezetvizsgálatot sem készíteni 

Magyarországon (pl. Esztergom, Szentkirály teherkomp kikötő térség rendezési terve).  

A magyar és a szlovák fejlesztési programok, rendezési tervek tájhasználata hatásaiban 

nincs kielemezve. Mindkét országban a tervrajzokon „fehér folt” jelzi a határ túloldalát, 

jelképezve az átnyúló hatások kezeletlenségét (K/T-4  Ister-Granum Eurorégió és 

hatásterülete, Nyitra régió ökológiai stabilitási terve; K/T-5  Ister-Granum Eurorégió és 

hatásterülete, Komárom-Esztergom megye területrendezési terv, az országos ökológiai 

hálózat övezetei).  

A vállalkozási logisztikai övezet projektjeit ebbe az integrációt nélkülöző rendszerbe 

kellene beilleszteni. A probléma megoldhatatlan a meglévő természetvédelmi térképek 

egymás mellé rajzolásával. (Nem beszélve arról, hogy a térképi vetületi rendszerek sincsenek 

összehangolva, a határmenti térségeknek nincs használható (digitális) térképe sem.). Az 

összerajzolt térképek alapján csak sejteni lehet a természeti, a környezeti és a vállalkozási-

logisztikai struktúrák tényleges kölcsönhatásait (K/T-3  Ister-Granum Eurorégió és 

hatásterülete, a régió természetvédelmi területei; K/T-6  Ister-Granum Eurorégió és 

hatásterülete, eurorégiós természetvédelem a területrendezési tervek tükrében). Az érdemi 

hatáselemzésekre nincs lehetőség.  

 

Az eltérő problémakezelés a környezeti, a természeti, a társadalmi és a gazdasági hatás-

rendszer egészének elemzését sem teszi lehetővé. Ezért nélkülözhetetlen a magyar és a 

szlovák környezet- és természetvédelem integrálása, struktúraterv elkészítése. 

 

 

2.1.1 Az integrált környezet- és természetvédelem alapjai 

 

A környezet- és természetvédelmi tervrendszer kidolgozásának alapjai Magyarországon 

és Szlovákiában  

 

– a természetvédelmi és a környezetvédelmi törvények 

                                                 
*
 Az eurorégió fejlesztési programjához képest újonnan kidolgozásra került intézkedések (Vö. struktúraterv) 

**
 A hivatkozások a térképmellékletre vonatkoznak. 
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– a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervek és Nemzeti Környezetvédelmi Alaptervek 

valamint  

– a kezelési tervek.  
 
 

2.1.2 Az integrált struktúraterv kidolgozásának szakmapolitikai alapelvei  

 

DÖNTÉSHOZÓI, ETIKAI, SZAKMAPOLITIKAI ALAPELVEK 
 

(1) Döntéshozói, etikai alapelvek: 

– a tervezői döntések követhetősége, a döntési feltételek és 

következmények reprodukálhatósága; 

– a (szakma)politikai döntések tervből való levezethetősége, az 

igazgatási, a hatósági döntések kiszámíthatósága; 

– a döntési rendszer egészének átláthatósága, ellenőrizhetősége. 

 

(2) (Szakma)politikai elvárások: 

– a konzekvens döntések feltételeinek biztosítása;  

– a tervhierarchia tervelemei között vertikális, (a nagy és a kisebb) és 

horizontális (az azonos léptékű, egymáshoz közeli) konzisztencia 

biztosítása; 

– az időben egymást követő tervek egymásra épülése, a tervi döntések 

folyamatossága, a konzisztens döntések feltételének megteremtése; 

– a döntéseket előkészítő egységes és dinamikus elemzési, értékelési 

rendszer alkalmazása, tervi munkarészként történő dokumentálása. 

 

 

GAZDASÁGPOLITIKAI ALAPELVEK 

 

(3) A struktúraterv(rendszer) kifejlesztése pénzügyileg is szakaszolható, 

ütemezve, kislépésenként megvalósítható, költségkímélő, fenntartható.  

 

(4) A természet- és tájvédelmi pénzeszközök hatékony felhasználása (a károk 

tervezési fázisban történő kiszűrése), a katalizátor elv érvényesülése (a 

természet- és tájkímélő megoldások költségeinek támogatása) 

biztosítható. 

 

(5) A rendelkezésre álló források és a módszertani igényesség összehangolható.  

 

 

TÁRSADALOMPOLITIKAI ALAPELVEK 

 

(6) Olyan terv(rendszer) kidolgozása a cél, amely hozzájárulhat  

– társadalomközpontú, szolidáris; 

– bizalomkeltő, hiteles és 

– közérthető, meggyőző természet- és tájvédelmi menedzsment 

kialakításához. 

 

(7) A rendszer segítse elő az önkormányzatok, a gazdálkodók és vállalkozók, 

a civil szervezetek és a magánemberek bevonását, azaz a környezet- és 

természetvédelem társadalmasítását. 
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TUDOMÁNYPOLITIKAI ALAPELV 

 

(8) A tervezési rendszer legyen alkalmas a tudományos eredmények 

(biológia, ökológia, földrajz stb.) aktivizálására, új kutatások indítására 

majd befogadására, tervi hasznosítására, a tervrendszer tökéletesítésére. 

 

 

2.1.3 Az integrált struktúraterv tervezéstechnikai megfontolásai 

 

RENDSZERGAZDAI ALAPELVEK 

 

(9) A környezet- és természetvédelmi struktúraterv(rendszer) identitásának 

meghatározása:  

– a tervek integrálhatósága, harmonizálhatósága, orientálhatósága; 

– a rendszer egyediségének, térségi/ágazati rendszertől való 

különbözőségének deklarálása, identitásának meghatározása; 

– a környezet- és természetvédelmi tervek térségi/ágazati tervrendszerbe 

integrálhatósága; 

– a környezet- és természetvédelmi tervek természeti, társadalmi, 

gazdasági rendszerbe történő (vissza)köthetősége, harmonizálhatósága, 

orientálhatósága. 

 

(10) Környezet- és természetvédelmi struktúraterv(rendszer) megfeleltetése a 

magyar és a szlovák törvényi, rendeleti szabályozásnak, a 

tervelőzményeknek, szabványoknak: 

– a környezet- és természet védelméről alkotott törvényi előírásoknak és a 

teljes vonatkozó jogi szabályozásnak; 

– a Nemzeti Környezetvédelmi és Természetvédelmi Alaptervekben 

foglaltaknak; 

– a kezelési terveknek; 

– a magyar és a szlovák környezet- és természetvédelmi szabványi 

előírásoknak, segítve az újak kimunkálását, az érvényben lévők 

tökéletesítését. 

 

(11) A környezet- és természetvédelmi struktúraterv  

– rendszerelvű fejlesztése, a rendszerfejlesztés szakaszolhatósága, kis 

lépésekre bonthatósága; 

– feleljen meg a ma és a holnap kihívásainak, elvárásainak, a 

térségi/ágazati tervrendszerek fejlődésének. 

 

RENDSZERFEJLESZTŐI, TERVEZŐI MÓDSZERTANI ALAPELVEK 

 

(12) A struktúraterv a célkijelölés, a koncepció és programalkotás, az 

értékelemzés, a tervezés és a stratégiakidolgozás szakaszaiban egyaránt  

– átlátható, könnyen elsajátítható; 

– tervezési folyamatában lépésről-lépésre követhető és következetes; 

– a tervezési folyamat maga pedig reprodukálható, visszacsatolható és 

– a módszerében hatékony legyen. 
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(13) A struktúraterv legyen kompatibilis  

– a környezet- és természetvédelmi tervezési gyakorlattal; 

– a terület- és a településfejlesztési koncepciókkal, programokkal; 

– a terület- és a településrendezési tervekkel, a tervek környezet- és 

természetvédelmi munkarészeivel; 

– az ágazatfejlesztési koncepciókkal, programokkal és operatív tervekkel. 

 

(14) A struktúraterv épüljön módszertani előzményeire, az angol, a magyar 

és a szlovák tervekre. 
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2.2 A vállalkozási-logisztikai övezet intézményrendszerének kialakítása: a 

Regionális Központi Fejlesztési Iroda létrehozása (Prioritás:  II. A 

vállalkozási-logisztikai övezet szervezeti háttere) 

 

2.2.1 Az intézményrendszer-fejlesztési program vonatkoztatási pontjai 

 

A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ-KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁNAK 

EURÓPAI GYAKORLATA 

 

Tanulmányozva az Európában létesített logisztikai szolgáltató központok 

gyakorlatát, megállapítható, hogy a megvalósulás különböző útjai alakultak ki. 

A logisztikai központok fejlődésében az „ősi” változatnak a kikötői típus 

tekinthető, mivel alap állapotuk számos helyen 6–8000 éve alakult ki. 

Létrejöttüket a különböző szállítási módok egységei közötti különbségek 

kényszere tette lehetővé, mivel a nagy egységekben történő vízi szállítás és a 

kisebb egységekben történő közúti szállítás kikényszerítette az áruk kikötői 

tárolását. A kikötők ezen árutárolási funkciójából értelemszerűen alakult ki az áruk 

osztályozása, csomagolása, különböző kezelése, rendszerezése stb., amelyek 

nyomán először az áruforgalmi központok, később a logisztikai szolgáltató 

központok alakultak ki.  

Ugyanakkor a fogyasztói társadalom kifejlődésével előtérbe került a rendelésre 

történő gyártás, ennek következményeként az ipari termékek rendelési ciklusideje 

(rendelés-feldolgozás, gyártás, fogyasztóhoz való szállítás ideje) a fejlett ipari 

országokban 1980–1990 között átlagosan ötödére csökkent. Ezzel a változással a 

logisztikai értékalkotás központjában álló dimenziók egységes anyagáramlási 

rendszerré alakítják a távolsági áruszállítást, az üzemi belső anyagmozgatást, 

továbbá az anyagáramlást megelőző és/vagy kísérő információáramlást. Ebben az 

összetett kapcsolati rendszerben egyre erősödött az a tendencia, hogy üzemek, 

gyárak, gazdálkodó szervezetek elsődlegesen a figyelmüket a primer feladataik 

megoldására fordítják, és a járulékos feladatokat specializált vállalkozókra bízzák. 

A tendencia eredményének tekinthető kezdetben az áruellátó-elosztó, majd az 

áruforgalmi és logisztikai szolgáltató központok igényének kialakulása. 

Az EU fejlődésével és a globalizáció kialakulásával (a beszerzések földrajzi 

távolsága növekszik, a tartalékok a szállítás és a raktározás területén találhatók, a 

szállítás minőségével és a rugalmasságával kapcsolatos elvárások tovább nőnek) a 

logisztikai áruszállítási rendszerek és ez által a logisztikai szolgáltató központok 

megvalósításának igénye fokozatosan növekszik.  

E logisztikai szolgáltató központok létesítési igényének kielégítése – a már említett 

kikötői formán túl – alapvetően két vonalon indult meg. A tervező államok 

felügyelete és támogatása mellett és a vállalkozó beruházók kezdeményezése 

alapján, így beszélhetünk: 

 az úgynevezett német formáról, amely tudatosan kombinált szállítási 

formára, előre meghatározott helyekre, állami és önkormányzati 

támogatással kerültek – illetőleg a volt NDK területén kerülnek ma is – 

telepítésre. Kialakításukban tervszerűség figyelhető meg, amelyet a 

piacgazdaság körülményei között városi, tartományi és állami támogatással 

(pl. területvásárlással, infrastruktúraépítéssel) érvényesítenek, számolva a 
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térségre gyakorolt gazdaságfejlesztő hatásával. Ilyen típusú központok 

elsősorban német és olasz területeken találhatóak; 

 az úgynevezett befektetői formáról, amikor egy befektetői csoport 

megvásárol egy viszonylag kedvező infrastruktúrájú helyen egy 

jelentősebb kiterjedésű területet, és ott létesít logisztikai szolgáltató 

központot, alapvetően elosztó központi funkciókkal; ezek szinte kizárólag 

közúti forgalomra épülnek, iparvágánnyal ugyan általában rendelkeznek, 

de vasúti forgalmuk minimális (1–5 %), elfordulásuk elsősorban francia, 

angol területeken gyakori. 

 

A logisztikai szolgáltató központok, illetőleg az ezzel szoros kapcsolatban lévő 

kombiterminálok fejlesztésével a különböző országokban, ha eltérően is, de szinte 

mindenütt foglalkoznak, amelyek a következők szerint jellemezhetők. 

 

 Németország 

 

1985-ben Brémában alapították Németország első logisztikai központját. 

1991-ben a német újraegyesítés, Kelet-Európa megnyitása, az egységes 

európai piac reménye megváltoztatta a kiinduló feltételeket. Eközben a 

környezetvédelmi felelősség erősödése, valamint a termelési szokások 

átalakulása következményeként, sürgetővé vált a logisztikai központok 

koncepciójának kialakítása. Megvalósításuk támogatására többek közt 

kiemelik, hogy a logisztikai központok, a hazai szolgáltatóknak a külföldi 

fuvarozók és szállítmányozók eseti megjelenítésével szemben védelmet 

nyújtanak, de várhatóan csökkentik az autópályák és a városok 

úthálózatának terheltségét is.  

 

A logisztikai központok fejlesztésének koncepciója 50 önkormányzattal 

történő együttműködésre terjedt ki, a következő célok érdekében: 

- a forgalom átterelése a közútról a vasútra, illetve a vízi utakra, 

- a logisztikai és a regionális disztribúció javítása, 

- a földterületek jobb kihasználása, 

- kis- és középvállalatok támogatása, 

- általános környezeti előnyök. 

 

 Olaszország 

 

Az intermodális logisztikai szolgáltató központokat illetően, először 

Olaszországban született jogi szabályozás. Az állam vagy állami 

Interportok számára 1992-ben az olasz állam 443 millió ECU alapot 

különített el, amely az éves beruházások 5 %-át hivatott fedezni 2007-ig. 

1993-ban egy tárcaközi fuvarozási bizottság több kritériumot határozott 

meg az Interportok működtetésének támogatására, többek között: 

- integráció területfejlesztéssel, 

- a területnek igazodnia kell a forgalomhoz, 

- megfelelő alternatívákat kell nyújtani a fuvarozó vállalatok 

telephelyválasztásához. 

 

Az olasz államvasutak mintegy 40 kombiterminált működtet az egész 

országban, a forgalom elsősorban az Interporto logisztikai szolgáltató 
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központokra koncentrálódik, ezek közül a legfontosabbak Veronában, 

Bolognában, Padovában, Pármában és Torinóban vannak, amelyek az éves 

forgalom mintegy 50 %-át bonyolítják. 

Olaszországban a logisztikai szolgáltató központok relatív fejlettsége 

mögött az ország hagyományos közlekedési problémái húzódik meg, 

viszonylag fejletlenek a belső közútjaik, az ország alakjából következően 

nagy az észak–déli irányú áruforgalmuk stb.  

 

 Franciaország 

 

A logisztikai központok őshazájának Franciaország számít, mivel több 

mint 25 évvel ezelőtt itt alakították ki először a logisztikai központok 

koncepcióját. Problémát jelentett, hogy a létrehozott központok nem 

intermodális jellegűek voltak, elsősorban a közúti árufuvarozásra 

irányultak, és csak a 90-es évek elején jelent meg először a gondolat, hogy 

egyesíteni kellene a logisztikai központok szolgáltatásait a kombinált 

szállítással. 

A kialakult logisztikai alapmodell feladata egy olyan csomópont 

létrehozása volt, amely a nagy távolságú forgalomból érkező áru helyi 

terítését végezte és fordítva. 1992-ben már 56 ilyen központ működött 

Franciaországban, átlagosan 50 ha alatti kiterjedéssel. Ezek általános 

jellemzője, hogy van vámudvaruk, illetve vámraktáruk és több szolgáltatási 

infrastruktúrájuk. 

A legújabb logisztikai szolgáltatóközpont-tervezetek elsősorban helyi és 

regionális elképzeléseket fogalmaznak meg, és nem feltétlenül foglalják 

magukba a nemzeti vasút- és kombi társaságokat. 

 

 Hollandia 

 

A kereskedelemnek nagy hagyományai vannak a holland gazdaságban. Itt a 

szállításban a vasúti, illetve a kombinált szállítás-fuvarozás szerepe 

kevésbé jelentős, az intermodális forgalom jellemzően a tengeri 

fuvarozáshoz kapcsolódik. Az ország logisztikai szolgáltató központjai a 

kikötőkben alakultak ki, ahová a világcégek önálló létesítményei 

települtek. 

Az országban a logisztikai szolgáltató központok fejlesztése így 

megegyezik a kikötőfejlesztéssel, mivel azt egynek tekintik. A logisztikai 

rendszer a hollandok számára különösen fontos, mivel nemzeti jövedelmük 

túlnyomó része a szállításból, illetőleg az ahhoz kapcsolódó 

tevékenységből származik. 

 

 

 

A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK KIALAKULÁSA 

MAGYARORSZÁGON 

 

A magyar logisztikai központok létesítésének koncepcióját (amelynek kidolgozása 

Antall József miniszterelnökhöz érkezett német kezdeményezés alapján indult) 

1993-ban a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium Kollégiuma prekoncepcióként 

fogadta el. 
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A logisztikai központok létesítésének hálózati prekoncepcióját széleskörű kutatás 

alapozta meg. Az alapozó tanulmányt a Közlekedéstudományi Intézet Rt., a 

Budapesti Műszaki Egyetem, a német Dauber cég és egy 40 fős szakértői stáb 

közreműködésével készítette elő. 

 

A kutatások a magyar logisztikai központok helyének meghatározásánál – a 

nemzetközi irodalom és gyakorlat alapján – elsősorban arra kerestek választ, hogy 

mely szűkebb országrészeken lehet úgy logisztikai központot telepíteni, hogy az a 

piacgazdaság körülményei között gazdaságosan működjön. 

A logisztikai szolgáltatok létesítésével kapcsolatos legfőbb célok között indokolt 

kiemelni, hogy Magyarország 

 segítségükkel a komplex európai logisztikai hálózatnak részese kíván lenni, 

amellyel nagyobb piaci lehetőséget nyit kereskedelmünknek, iparunknak, 

mezőgazdaságunknak; 

 az európai logisztikai hálózat időben kialakított keleti végpontjaival – 

figyelembe véve centrális helyzetünket – Kelet-Európa irányában jelentős 

gazdasági eredményt hozó elosztó-gyűjtő központi funkciókat kíván 

ellátni; 

 a logisztikai központok térségfejlesztő szerepével kívánja segíteni az 

ország területileg egyenletes fejlődését, amelyre az igen jelentős tranzit 

áruforgalom, kedvező árukezelési (tárolás, diszponálás, összeszerelés, stb.) 

ajánlatokkal történő megállítása komoly gazdasági lehetőségeket mutat; 

 a logisztikai szolgáltató központok gyűjtő és terítő szerepe következtében, 

a nagytávolságú közúti szállítás vasútra terelésével csökkenteni kívánja a 

közlekedés okozta környezet szennyeződést. 

 

A jelzett célokat az országos hálózathoz tartozó központok, a szállításhoz, 

raktározáshoz stb. kapcsolódó kis- és középvállalkozások, világcégek részlegei 

számára, ideális helyen a legkorszerűbb működési lehetőségeket kívánják 

biztosítani. A központok, a kellő feladatmennyiség érdekében, nagy forgalmú 

relációk – nemzetközi forgalmi folyosók – mentén kialakult városok peremén 

épülnek. Az infrastrukturális ellátottság, korszerű információrendszer, a 

szolgáltatások, a különböző betelepülők együttesen ideális helyzetet teremtenek, a 

betelepülők önállóságának megtartása mellett biztosítják a nagyüzemi előnyöket. 

A logisztikai szolgáltató központok létesítési folyamatában kialakult az 

úgynevezett előkészítő, a tervezési, a beruházási és az üzemeltetési fázis. 

Az előkészítő fázisban, a ’90-es évek második felében – a területfejlesztési 

tanácsokkal együttműködve – megfelelő vizsgálatokra alapozva, kijelölésre 

kerültek azon települések, amelyek logisztikai központ létesítésére a legjobban 

alkalmasak, a döntést minden esetben a térség hozta meg. Ez utóbbi hiányában a 

választás akkor egyedül az északkeleti körzetben nem történt meg. 

A tervezési fázis kialakulásának feltétele az előkészítő társaság megalakulása, ahol 

a műszaki, üzleti és finanszírozási tervek készülnek, illetőleg kidolgozásra kerül az 

üzemeltetési modell. 

A beruházási fázis feltétele a fejlesztő társaság megalakulása, másképp 

fogalmazva olyan tőkeerős cég megjelenése, amely képes a beruházást irányítani, 

részbeni elkészülte után pedig átlépni az üzemeltetési fázisba, ahol kezdeményezik 

az üzemelő társaságok betelepülését, illetőleg elindul a vállalkozók részére 

nyújtott szolgáltatás. 
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AZ EGYES INTÉZMÉNYEK SZEREPE 

 

 A városi önkormányzat 

 

A logisztikai szolgáltató központ telepítési helyéül kiválasztott város 

önkormányzatának fontos, viszonylag nagyterületű, nagy 

infrastruktúraigényű, jövőbeni intézményének kialakításában jelentős 

szerepe, felelőssége és döntési hatásköre lehet. 

 

Az adott városon belül az önkormányzat egyetértésével jelölhető ki a 

logisztikai szolgáltató központ helye, amelyet előbbi hatósági jogkörénél 

fogva tud biztosítani. Mozgásterét bővíti például az adott logisztikai 

központ területének biztosítása, amelyet apportként a létesülő gazdasági 

társaságba bevisz, s mint jelentős tőkearányt képviselő tulajdonos (az első 

időben a terület mindenképpen meghatározó tőkearányt képvisel) 

meghatározhatja a logisztikai szolgáltató központ városi igényeinek 

megfelelő fejlődését. 

 

 Logisztikai szolgáltató központokat előkészítő társaság 

 

Az előkészítő társaság az alapítók szándékait képviseli, jogait a társaság 

alapító okirata határozza meg. Tevékenységének korlátozását a létrehozás 

célja és a terület kijelölés jelenti, nevezetesen, hogy a kijelölt területen 

létrehozandó logisztikai szolgáltató központ előkészítő feladatait – 

beleértve a fejlesztő társaság létrehozását is – kell megoldania. Jogai így 

lényegében megegyeznek a feladataival, minden fórumon és minden 

területen mindent meg kell tennie a logisztikai szolgáltató központ 

mielőbbi megvalósulásáért. 

 

 Logisztikai szolgáltató központokat fejlesztő társaság 

 

A logisztikai szolgáltató központokat fejlesztő társaság feladata és így 

jogai is kiterjedtek, célja a központ létrehozása. 

Tőkéje általában jelentős, mivel csak így tudja eredményesen biztosítani a 

beruházás hatékony megvalósítását. Működésében az engedélyezési 

rendszerek adta kötöttségeken túl csak pénzügyi alapon lehet beleszólni, 

például támogatások kötött feltételei útján. 

 

Napjainkban szakmai körökben már megkérdőjelezik a fenti koncepció 

létjogosultságát, soknak tekintik az így részben már kialakult 13 központot, 

amelyek mellé időközben komoly tőkével és forgalommal rendelkező – állami 

támogatás nélkül fejlesztett – magánerős szolgáltató központok települtek. 

A megyei közigazgatási rendszer várható átalakítása és az egyre nagyobb szerepet 

követelő régiók kialakulása a fent említett korábbi „klasszikus” kialakítási 

folyamatot lényegesen megváltoztathatják. Különösen EU-csatlakozásunk óta nyílt 

arra lehetőség, hogy a határon átnyúló régiók közös cél és akarat, valamint 

beruházói tőke rendelkezésre állása esetén az országos koncepció figyelmen kívül 

hagyásával a saját érdekeiket szolgáló logisztikai övezetet hozzanak létre. 

Ennek a feladatnak a támogatására a saját forrásokon kívül számos pályázati 

lehetőség is rendelkezésre áll. Természetesen ezen pályázatokon azok a 
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vállalkozások indulhatnak nagyobb nyerési eséllyel, amelyek a közlekedéspolitikai 

célokban megfogalmazott tézisek figyelembevételével alakítják ki fejlesztési 

koncepciójukat. 

 

 

2.2.2 Javaslat az Ister-Granum logisztikai övezet intézményi hátterének létrehozására 

 

Esetünkben az előzőekben említett önkormányzati szerep részben teljesülhet, hiszen a 

magterületként említett Esztergom város önkormányzata, illetve Szlovákiában Nyitra kerület 

Déli Régiója vállalhat vezető szerepet a térség logisztikai övezetének kialakításában, mind 

területi kijelölési szempontok, mind funkcionális szempontok meghatározásánál. Ez utóbbi 

kialakítása nagy mértékben függ a térségben lévő vállalkozások intenzitásától és a fejlesztési 

célokat tükröző projektek beindításától. A fenti okfejtésből az is következtethető, hogy két 

koordinációs iroda működjék, egy a szlovák, egy pedig a magyar területen. Azonban az már 

eldöntendő, hogy a szolgáltatási funkciók is duplikálódjanak-e, vagy pedig a központ egy 

helyről, úgy nevezett virtuális logisztikai központként szolgáltasson a már korábban 

ismertetett működési elvek szerint. 

A magyar kormány stratégiai céljai között szerepel, hogy minél több regionális 

szolgáltató központ jöjjön létre, amely magas színvonalú, tudásra épülő tevékenységet folytat. 

Ennek megfelelően pályázati rendszerével támogatja a regionális központok létrehozására 

alakuló intézményfejlesztési projekteket. 

A kedvező befektetési és gazdasági környezet magterületén működő, létrehozandó 

Regionális Központi Fejlesztési Iroda szerepe kettős. Egyrészt mint egyfajta, az 

államigazgatásban is és a gazdaságfejlesztésben is kellő ismeretekkel rendelkező szervezet 

szellemi támogatást nyújt a térségben lévő kis- és középvállalkozások fejlesztési 

koncepciójának kialakításához, pályázati lehetőségeik feltárásához, esetleg részt vállal a 

pályázatok előkészítésében, vagy akár megírásában is. Másrészt a virtuális logisztikai 

központok működési elvéhez hasonlóan szolgáltató, illetve koordináló szerepet tölt be a 

területen működő vállalkozások között. Ez utóbbi (korábbi tapasztalatok alapján és ismerve a 

magyar „mentalitást”) nem egyszerű feladat. El kell érni, hogy az egymástól független, de 

mégis valamilyen gazdasági cél elérése érdekében szövetkezett társaságok egymást 

partnereknek és ne konkurenciának tekintsék az adott esetekben. Természetesen az irodának 

van egy harmadik feladata is, azaz mint önálló gazdasági egység az alapítóval történt 

megállapodás szerint szoros elszámolási rendszerben működik mint vállalkozás, és 

szolgáltatásáért anyagi ellenszolgáltatást kér, amely bevételből non-profit szervezetként 

részben vagy egészben eltartja magát. 

Az iroda megalapítását régiós és/vagy önkormányzati támogatással kell beindítani, majd 

később a fent említett vezérelv alapján a feladatait, hatáskörét, infrastruktúráját és létszámát 

megállapítani, illetve bővíteni. 

 

 

AZ IRODA MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES HUMÁN ÉS PÉNZÜGYI 

FELTÉTELEK 

 

A Regionális Központi Fejlesztési Iroda létrehozásához alaphelyzetben két fő 

elégséges. Egy irodavezető és egy asszisztens. Mindketten felsőfokú képesítéssel 

és idegen nyelvtudással rendelkező személyek. Feladatuk, hogy az alapítóval 

közösen meghatározzák az iroda létrehozásának célját megvalósító szervezeti és 

működési szabályzatot, amelyet megfelelő időütemezéssel megtöltenek 

tartalommal, a tevékenység, az irodai infrastruktúra fejlesztése és a létszám 
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bővítése tekintetében. Ennek megfelelően az alapításhoz szükséges összeg 

nagysága egy korszerű informatikai háttérrel rendelkező – folyamatosan bővíthető 

– informatikai eszközökkel rendelkező iroda berendezésének és bérleti díjának 

fedezete, továbbá első évben a két személy bére és közterhei, illetve az 

üzemeltetési és dologi kiadásokat fedező összeg. Becslésünk szerint: 

 

I. ütem: 

 bér és közteher:   10 000 000 Ft 

 iroda bérleti díja:   1 000 000 Ft 

 informatikai eszközök: 2 000 000 Ft 

 egyéb berendezés: 1 500 000 Ft 

 üzemeltetési költség: 1 000 000 Ft 

 egyéb dologi kiadások: 1 500 000 Ft 

Összesen:   17 000 000 Ft 

 

II. ütem (virtuális LSZK informatikai fejlesztés):  60 000 000 Ft 

Mindösszesen:      77 000 000 Ft 

 

A társaság formája attól függően lehet kht., kft., vagy más forma, hogy az 

alaptevékenység mellett még milyen más gazdasági szerepvállalást határoznak 

meg az alapítók.  

 

 

A VIRTUÁLIS VÁLLALAT FOGALMA 

 

A termelési és szolgáltatási folyamatokban igen jelentős szerepet kapnak a kis- és 

középvállalatok, ezek sikerességét és eredményességét jelentősen elő tudják 

segíteni a számítógépes virtuális logisztikai hálózatok. 

A szolgáltatások, a közigazgatás minden területén a hatékony működés 

meghatározó része lesz a szolgáltatási tevékenységgel integrált logisztikai 

rendszereknek, amelyek optimális kialakítása és működtetése kulcskérdéssé válik. 

A virtuális vállalat olyan, területileg szétszórt önálló vállalkozások csoportja, 

amelyek ideiglenesen, vagy tetszőleges időpontig együttműködnek a közös üzleti 

céljaik megvalósításában. Ez segítheti a résztvevőket a versenyelőny 

megszerzésében, a piac által megkövetelt aktivitás és gyors reagálóképesség 

feltételeinek megteremtésében 

A virtuális logisztikai központ, figyelembe véve a fenti definíciót magában foglalja 

a régió logisztikai szolgáltatásokat igénybe vevő és nyújtó vállalkozásait, beleértve 

az ipari parkokat, az államigazgatás és a helyi önkormányzatok közötti 

kapcsolatot, valamint a nagyobb fuvarozókat úgy, hogy ezek egy rendszeren belül 

együttműködnek. 

Természetesen a virtuális logisztikai központ lehetőségeit jelentősen befolyásolja, 

hogy önállóan működik-e – és ebben az esetben csak a régiót, a közvetlen 

vonzáskörzetet fedi le –, avagy kapcsolódik valamilyen rendszerhez, amely 

lehetővé teszi a régió határain túlnyúló kapcsolatok kiépítését. 
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2.3 A logisztikai szolgáltatások informatikai stratégiája (Prioritás:  II. A 

vállalkozási-logisztikai övezet szervezeti háttere) 

 

A mai kiélezett piaci versenyhelyzetben egyre több vállalat működése során kerül 

előtérbe a megrendelők minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében a logisztikai 

funkciók teljesítésének fontossága. Ez az igény megmutatkozik a termékek életciklusának 

állandó rövidülésében, az egyre szélesebb körben terjedő megrendelésre való gyártás 

kiteljesedésében, a globalizációs törekvésekben, a gyártók, a kereskedelmi és szállító 

szolgáltató vállalatok információtechnikai és szolgáltatási összefonódásában. Egyre inkább 

olyan jövőkép rajzolódik ki, amely szerint a megrendelés közvetlenül a gyártáson és a 

készletezésen keresztül a beszerzés információs rendszereiben egyidejűleg lép fel, elindítva 

ezzel számos olyan alfunkciót, amelyet ezek a rendszerek szolgálnak ki (pl. beszerzés, 

gyártástervezés, határidőzés, a készletek optimális szinten tartása, a kapcsolódó be- és 

kiszállítási folyamatok irányítása, optimalizálása). 

E komplex feladatok csak egy jól működő, összehangolt információs rendszer keretei 

között oldhatók meg. 

A logisztikai szolgáltató központ hálózatának kialakításakor mind a mindenki által 

elérhető, mind a szűkebb kör számára elérhető adatbázisok esetében lényeges az azonos 

fogalmi architektúra és működési elvek alkalmazása. 

A logisztikai központok hálózatának kialakításával létrehozható egy olyan Internet alapú 

kommunikációs hálózat, amellyel elérhető a logisztikai szolgáltató központok hatékony, 

szabályozott kommunikációja. A rendszer kapcsolatot jelent a régió logisztikai vállalkozásai, 

ipari parkjai felé, továbbá információs adatbázisként funkcionálhat a külső partnerek felé. 

 
A rendszer logikai felépítése 

 

 

Tag váll 

Kapcsolat más 
LSZK-kal 

Ipari Parkokkal 

 

Vállalat E-

vásártér 

Info 

 Központ 
Média 

Internetes 

ügyfelek 

Virtuális 
Irányító 

 
Központ, 

bróker 

Tag váll. Tag váll. 

Hagyomány
os 

ügyfelek 

Társult váll-ok 
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A hálózat kialakítása érdekében szükséges lépések: 

 informatikai háttér megteremtése: router, megfelelő sávszélesség, adatbázis-

rendszer, illetve eltérő adatbázisok esetében az interface-ek elkészítése; 

 portálok kialakítása logisztikai központok számára, amelyek integrálhatók a 

központi logisztikai központ portáljába; 

 meglévő portálok bevezetése, adatbázisok teljes körű feltöltése a régiók 

adataival, az elektronikus adatcsere beindítása; 

 működő logisztikai folyamatok követése a rendszer segítségével; 

 az európai uniós csatlakozás igényeinek megfelelően a többnyelvű felületek 

kialakítása; 

 a VPN hálózaton belüli adatcsere beindításához a logisztikai központok között 

cserélhető adatok szabványos üzeneteinek kialakítása és az adatcsere 

beindítása; 

 országos közlekedés-logisztikai marketplace (elektronikus piactér), az ún. 

Cybercorporation
®
 megvalósítása. 

 

A logisztikai központok információs rendszereinek főbb elemei a következők: 

 adatforrások 

 adatgyűjtés 

 központi feldolgozó rész 

 adat/információ-szolgáltatás 

 végfelhasználók. 

 
A fogalmi architektúra összefüggései 
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oldal 

Üzleti 
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Adminisztráció & Menedzsment 

Befektetők 
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ADAT 
INFORMÁCIÓ 

vissza-csatolás 
vissza-csatolás 

ADAT-gyűjtés 
folyamata 

VÉG- 
felhasználók 

IINFO terjesztés 
folyamata 

Hivatalok 

Önkormányzatok 

LSZK-k adatai 

Műszaki 

leírások 

Pénzügyi 

információk 

 
 

Az adatforrások által rendelkezésre bocsátott adatbázisokat a központi egység 

dolgozza fel és teszi alkalmassá a végfelhasználók igényeinek kielégítésére. A központi 

egység három részre osztható, a hátoldal jelenti az adatforrások felé kialakított felületet, a 

frontoldal pedig a végfelhasználók által elérhető felület. A középső, ún. középoldal jelenti a 

az adatkonverziót, szűrést, válogatást végző felületet. 
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A logisztikai központok hálózatának információs ún. frontoldala az egyes logisztikai 

központok portálja, amelyeket egy ún. logisztikai gyűjtőportál fog össze.  

 
A logisztikai szolgáltató központok hálózata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGISZTIKAI 

KÖZPONTOK 

GYŰJTŐPORTÁL 

LSZK 

LSZK 

LSZK 

LSZK 

LSZK 

LSZK 



ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ISTER-GRANUM VÁLLALKOZÁSI-LOGISZTIKAI ÖVEZET 

ESZTERGOM, 2006 MÁJUS OPERATÍV MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 

 

 31 

 
2.4 A Regionális Központi Fejlesztési Iroda marketingstratégiája (Prioritás:  II. A 

vállalkozási-logisztikai övezet szervezeti háttere) 

 

2.4.1 A stratégia fogalma 

 

A stratégia egy meglehetősen sűrűn használt, ám annál kevésbé megfogható fogalom. 

Még vállalaton belül is különböző definíciók léteznek, amelyek szerint a stratégia egyrészt 

egy tervre vonatkozik, másrészt arra, hogy mit kell tenni a vállalatnál a profittermelés 

érdekében. 

Esetünkben egész más megközelítésről van szó. Egy koordináló, szolgáltató 

tevékenységet kell úgy működtetni, hogy a hatékonysági mutatók a vevői oldalon 

jelentkezzenek. Természetesen ennek visszacsatolásából a szolgáltató szervezetnek is 

profitálnia kell. 

 

 

2.4.2 A stratégia tartalma és folyamata 

 

Látszólag három egyszerű kérdésre kell az iroda munkatársainak megválaszolniuk. 

Ehhez a marketingstratégia elemeire épülő funkciók adnak alapot. 

 Ki a kiszolgálandó „vevő”, illetve ezek halmaza?  

 Milyen szolgáltatást ajánl az iroda a vevőknek? 

 Hogyan oldja meg az iroda ezt a feladatot, azaz milyen szervezeti és műszaki 

megoldásokat alkalmaz? 

Az első kérdésre a választ úgy tudjuk megadni, ha elemezzük az üzleti kapcsolatokat. 

Eleinte előfordulhat az az állapot is, hogy képesek vagyunk részben, vagy egészben 

meghatározni a vevőkört és a szolgáltatás tartalmát. Ez azonban nem egy stacioner állapot, 

mindkét tényező idővel változik. Ennek az úgy nevezett „kiszolgált piacnak” a minél tovább 

történő fenntartása lehet egy fajta marketingstratégiai cél. 

Ennél bonyolultabb tényező, hogy milyen szolgáltatást kínál az iroda – amely alapján 

csoportosíthatja a vevőkörét is – a vevőjének. Ezt az úgy nevezett „piaci potenciált” 

mérhetjük a vevő elégedettségi mutatóival. A vevők elvárásainak megfelelően a szolgáltatás 

elemeiből leválogatjuk a részükre megfelelőt, úgy mint logisztikai tevékenységekhez tartozó 

szolgáltatások, informatikai adatszolgáltatások, gazdasági- és pénzügyi tanácsadások, oktatási 

és továbbképzési támogatások stb. 

A harmadik kérdéskörre a választ a Regionális Központi Fejlesztési Iroda szolgáltatási 

körének és a teljesítés módjának a meghatározása adja. Korábban már említettük, hogy ez 

függ az alapítók határozatától is, de mindenképpen tartalmaznia kell a következőket: 

 logisztikai alapszolgáltatások kiajánlása; 

 üzleti tanácsadás KKV-k részére; 

 központi adatbanki szolgáltatások, ezen belül: 

- fuvartőzsde,  

- gyártáskapacitás-kiajánlás,  

- céginformáció,  

- álláskereső, 

- oktatási- és továbbképzési regiszter, 

- pályázati információk 

- banki információk; 

 idegen nyelvű szakcikkek és pályázatok fordítása;  

 egyéb. 
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Az iroda „transzferképességét” az méri, hogy mennyire képes az ajánlatát, azaz a 

szolgáltatásait teljesíteni úgy, hogy azt a partner az ígért helyen, időben és áron megkapja. 

Ezen múlik a tevékenység sikere és egyben az iroda működésének fenntarthatósága. 

 

 

2.4.3 Árképzés 

 

A legjobb marketingstratégia is elégtelen, ha az árképzés nem megfelelő. Esetünkben az 

egyedi intézményi szervezet miatt semmilyen mintapélda nem található, vagy általános 

árképzési technika nem alkalmazható. Fáradságos és aprólékos munkával kell kialakítani a 

mindenkori költségeket és a profitot fedező bevételi árakat, amelynek egy rögzített állapotát a 

következő lépésben a vevők vásárlói hajlandóságához kell igazítani. 
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2.5 Az Ebed–Párkány ipari, logisztikai projekt együttes fejlesztési célterületei 

(Prioritás:  III. A vállalkozási-logisztikai övezet infrastrukturális háttere) 

 

2.5.1 A projektegyüttes célterülete 

 

A projektek megvalósítására tervezett területek Párkánnyal nyugatról határos Ebed 

község közigazgatási határától a szomszéd település Muzsla határáig terjednek, összesen kb. 

270 ha területen.  

A területeket délről a Párkány-nánai pályaudvarhoz vezető hét iparvágányból álló 

rendező, északnál a Komáromba vezető 63 sz. főút határolja. A területek kiválasztása mellett 

a kitűnő vasúti, közúti kapcsolatok, a jó infrastrukturális adottságok szóltak.  

Az első fejlesztési ütem három változatban 

 „A” parkrész 32 ha 

 „B” parkrész 32 ha 

 „C” parkrész 38 ha indítható. Mindegyik területrész közvetlenül határos az 

iparvágányokkal. A területek jelenlegi státusa mezőgazdasági művelés. Ebed község 

önkormányzata elkészítette és jóváhagyta a területeket felölelő területrendezési terveket, 

biztosítva ezáltal a területek ipari-kereskedelmi státusát.  

 
Az ebedi ipari–logisztikai park fejlesztési térképe 

 
 

Az első fejlesztési ütemhez tartozó területrészek közül 

 az „A” parkrész 32 ha területéből kb. 45% magántulajdon, 

 a „B” parkrész 32 ha területéből 100% magántulajdon, 
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 a „C” parkrész 38 ha területéből 100% önkormányzati tulajdonban van. 

Az „A” parkrész esetében 15 éves bérleti lehetőség áll fenn, amely tulajdoni átruházással 

végződik, a „B” és „C” jelű parkrészek esetében tulajdonba kerüléssel hasznosíthatók a 

területek. 

A fejlesztés 1. szakaszában az „A” parkrész mint intermodális logisztikai központ kerül 

fejlesztésre. Elemzésünk szerint ugyanis az esztergomi oldal ipari üzemeinek erre lenne 

elsősorban égető szüksége. Emellett megteremtődik a párkányi oldal ipari parkjának 

logisztikai háttere is. Ezt a területet az igények szerint fokozatosan bővítjük úgy, hogy 

kezdetben az önkormányzati területek kerülnek fejlesztésre, ennek kimerülése után a 

magántulajdonú területek kerülnek felvásárlásra. Ennek a megvalósulása a 2007-es évben 

várható. 

A B parkrész mivel teljesen magántulajdonban van, az ipari park további bővítésére van 

fenntartva. Fejlesztésének a kezdete a 2007-es évre várható, befejezése az igények bővülése 

szerint történik. 

A C parkrész teljesen önkormányzati tulajdonban van, ide egy vagy kettő nagy befektető 

letelepedésével számolunk, ennek várható megvalósulása a 2006, 2007-es évekre várható. 

 

 

2.5.2 A terület infrastrukturális jellemzői  

 

 

Az első fejlesztési ütem területétől 100-200 m távolságban találhatók az 

alapinfrastruktúrák:  

 

– DN 450-es, a vasúttársaság tulajdonában levő csatorna, 

– DN 250, illetve DN 400 ivóvízvezeték, 

– 22 kV-os középfeszültségű villamosenergia-vezeték, 

– nagynyomású DN 400-as gázvezeték, 

– telekommunikációs kábelek. 

 

 

2.5.3 A logisztikai, ipari parki projekt együttes várható szakmai arculata 

 

A projekt-előkészítés jelenlegi szakaszában a megkezdett befektetésszervezői munka 

előzetes tapasztalatai alapján a következő szakmai arculat valószínűsíthető.  

Hazai szakmai befektetők vennének igénybe nagyobb logisztikai kapacitásokat, a 

zöldség-gyümölcs termelés körében. Érdeklődés mutatkozik ezen túlmenően bortárolásra, 

illetve élelmiszer-feldolgozó üzemek létesítésére. Az ipari parkba kívánja áthelyezni és 

egyben korszerűsíteni kívánja technológiáját, üzemét a Párkányi Keményítő Gyár.  

Magyarországi szakmai befektetők körében elsősorban a Magyar Suzuki Rt. és 

beszállítói jönnének számításba. Ez döntően két tényezőből fakad.  

Az első tényező a jelenlegi logisztikai utak korszerűsítése. A Suzuki ma a külföldi 

beszállításokat Dunaszerdahelyig vasúton, vagy Gönyű kikötőjéig vízi úton, onnan a 10-es 

főúton biztosítja kamionok révén. A kamionforgalom a főútvonal melletti települések 

lakosainak növekvő tiltakozásával találkozik. A tervezett teherkomp és a hozzá kapcsolódó 

teherkikötő lehetőséget biztosít a Suzuki beszállítóinak a Párkányig történő hajón való 

szállításra (mélyvízi kikötő csak a Duna párkányi oldalán alakítható ki a folyó adottságai 

következtében). A kikötőből a teherkomp szállíthatja a várost elkerülő úton az autógyárba a 

termékeket.  
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A Magyar Suzuki Rt. 2006 végéig hajtja végre fejlesztését, amelyekkel a gyártó 

kapacitását az eddigi kétszeresére növeli. Ezzel is összefüggésben tervezi a cég beszállítóinak 

egy részét, a gyár közelében letelepíteni. Esztergom város ipari parkjában erre megfelelő 

területek már nem találhatók.  

Az előzőek alapján kedvező esély mutatkozik, hogy a tervezett logisztikai, ipari parki 

projektegyüttesben úgy logisztikai, mint ipari kapacitások épüljenek ki az autógyártás 

körében.  

Külföldi szakmai, ingatlanfejlesztői befektetők elsősorban a logisztikai kapacitások 

fejlesztésében, illetve az ipari park esetében 

– a híradástechnika, 

– a számítástechnika, 

– a gépipar területéről valószínűsíthetők.  

 



ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ISTER-GRANUM VÁLLALKOZÁSI-LOGISZTIKAI ÖVEZET 

ESZTERGOM, 2006 MÁJUS OPERATÍV MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 

 

 36 

 

2.6 Az Esztergom–Párkány közötti teherkomp (Prioritás:  III. A vállalkozási-

logisztikai övezet infrastrukturális háttere) 

 

2.6.1 A teherkomp projekt indokoltsága  

 

A tervezett teherkomp projekt gazdasági, térségi indokoltságát több egyidejű tény 

alapozta meg. Ezek közül a legfontosabbak: 

 a magyarországi érintett Közép-dunántúli régióbeli térségek ipari fejlődésének 

nagymérvű felgyorsulása és átalakulása; 

 a szlovákiai Nyitrai Régiót is érintő mezőgazdasági, élelmiszer-feldolgozási 

ágazatok átrendeződése, leépülése, a korábbi nemzetközi vasúti áruforgalom 

drámai visszaesése következtében kihasználatlan vasúti kapacitások 

kialakulása; 

 a Mária Valéria híd átadása óta nyert áruforgalmi tapasztalatok; 

 a Magyar Suzuki Rt. 2006 végéig befejeződő jelentős fejlesztési programja 

együttesen alkotják.  

 

A magyarországi térségben a baltikumi áruforgalom jelenleg Budapesten át Ipolyságon 

keresztül bonyolódik. Így ebből a régióból a szlovák, cseh, lengyel viszonylatú áruforgalom 

mintegy 100 km-es kerülővel, a túlzsúfolt 10-es főúton át a magyar fővárosra zúdulva, 

Parassapusztánál hagyja el az országot. A szóban forgó áruforgalmi viszonylat döntő hányada 

átterelhető a meginduló teherkompjárat segítségével egy jóval kevésbé forgalmas útvonalra.  

Párkányban található Szlovákia második legnagyobb, teljesen villamosított rendező 

teherpályaudvara. A pályaudvar kapacitása jelenleg csak kis részben van kihasználva, miután 

a dél-szlovákiai gazdaság agrár szektora úgy rendeződött át, hogy a nagy kapacitású vasúti 

szállításra a jelenlegi szervezettség mellett nincs lehetőség és igény sem. Emellett jelentősen 

visszaesett a teherpályaudvar kelet–nyugati nemzetközi áruforgalma is.  

Tervezés alatt áll Ebed–Párkány térségében a pályaudvar infrastruktúrájára épülő 

interregionális ipari park és intermodális logisztikai központ. A megvalósuló fejlesztések a 

teherkompjárat megindulásával jó feltételeket biztosítanak a Magyarországtól érkező 

áruforgalom egy részének vasútra terelésében.  

Más oldalról közelítve a teherkompjárat elindítása nem csak a balti irányú közúti 

forgalom, illetve a Baltikumból az Adriáig vezető közúti áruforgalom lebonyolításában, 

hanem az áruforgalom egy jelentős részének vasútra terelésében is fontos szerepet tölthet be.  

A Mária Valéria híd átadása óta végzett áruforgalmi vizsgálatok is alátámasztják a 

forgalom jelentős növekedését. Ezekben a jellemzőkben a forgalmi korlátozások miatt csak a 

3,5 tonna összsúly alatti járművek forgalmi adatai szerepelhetnek.  

 

A hídon bonyolódó teherjármű-forgalom, a tehergépjárművek száma: 
 

 

2001-ben egész évre átszámítva 462 

2002-ben ténylegesen  4897 

2003-ban ténylegesen  8138 

2004-ben ténylegesen  6999 

2005-ben ténylegesen 18160 

 

A Mária Valéria hídon bonyolódó áruforgalom növekedése egyértelműen jelzi a két 

ország között bonyolódó interregionális forgalom gyors növekedését a kisáruforgalom 

tekintetében is. 
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A növekvő áruforgalmi igény hívta életre a két város között üzemelő teherkompjárat 

megvalósításának tervét. Az ide vonatkozó számítások szerint a teherkomp a Suzuki részére 

végzett áruszállítás nélkül (ez 2006-tól potenciálisan napi 80 járműegységet jelenthet), napi 

500–550 tonna árut szállító 31–33 járműegység szállításával kalkulálhat.  

A Magyar Suzuki Rt. jelenlegi árubeszállítása döntően Győr irányából bonyolódik a 

10-es, amúgy is zsúfolt főúton, napi 20 db 24 tonnás kamionnal terhelve a településeket. Ez a 

gyakorlat a főút melletti települések zajterhelése, környezetszennyezése, a beszállítói 

költséghatékonyság tekintetében egyaránt számos problémát idéz elő.  

Az autógyár 2005 végéig megduplázza termelését, ezzel is összefüggésben tervezi 

beszállítói hálózatának egy részét a térségben letelepíteni.  

Mind a két tényező 

 a jelenlegi közúti áruszállítási gyakorlat, 

 a folyamatban levő gyártókapacitás-bővítés és a beszállítói kör térségi 

letelepítése jelentősen érinti a tervezett teherkompjárat gazdaságos 

működtetését. Erre tekintettel előkészítő tárgyalások szervezése megkezdődött 

a Magyar Suzuki Rt.-vel, illetve a logisztikai tevékenységét végző cégekkel.  
 

 

2.6.2 A tervezett teherkomp projekt főbb piaci, műszaki jellemzői 
 

A tervezett teherkompjáraton az előzetes igények felmérése, becslése alapján 2006. évi 

indulás esetén napi 80–100 kamion áruszállítási és áthaladási igényével lehet kalkulálni.  

A teherkompjárat Esztergomtól és Párkánytól északra, az 1721,1 fkm-szelvénynél 

létesül. A tervezett helyszín közúti kapcsolatai jók.  

Az Esztergom oldali járat közúti csatlakozása lényegében adott, amely becsatlakozik 

Esztergom–Tát térségében a 11 sz. főútra. A kiválasztott helyszín az új M10 gyorsforgalmi 

úthoz történő kapcsolódást is biztosítja.  

A Párkány oldali járat közúti kapcsolatot biztosít nyugat–keleti irányban a 63. sz. 

Komárom–Pozsony főúthoz, illetve északi irányban a 76. sz. főúton Léva–Nyitra irányában. 

A tervezett teherkomptól 4–6 km távolságban, Ebed község területén található a párkányi 

teherpályaudvar iparvágány-együttese, amely 7 iparvágányt és a szükséges vasúti műszaki 

létesítményeket foglalja magába. E helyen létesül egy interregionális ipari park és 

intermodális logisztikai központ, amely a közúti forgalom egy részének vasútra terelését, 

illetve a vasúti forgalom közútra vitelét és intenzív szlovák-magyar áruforgalom kiépítését 

alapozza meg.  

A teherkomp-projekt tehát egyszerre kapcsolódik az Ebed–Párkány térségben 

megvalósuló 

 interregionális ipari park és intermodális logisztikai projektekhez; 

 biztosítja kb. 8–10 éves időtartamra az Ister–Granum Eurorégió, tágabb térségi 

összefüggésben a balti–adriai észak–déli közúti, illetve a párkányi vasúti 

teherpályaudvar révén a közép-európai kelet–nyugati, illetve észak–déli vasúti 

áruszállítás kiaknázásának a lehetőségét.  
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2.7 Az Esztergom – Párkány között tervezett közúti teherhíd és autóút-csatlakozási  

      projekt (Prioritás:  III. A vállalkozási-logisztikai övezet infrastrukturális háttere) 

 

2.7.1 A tervezett projekt előzményei indokoltsága 

 

A két ország, Magyarország és Szlovákia hosszú távú fejlesztési terveiben már a 

rendszerváltást megelőzően a 70’-es években felmerült egy Esztergom–Párkány közúti híd 

megépítésének terve.  

A 2004-es EU-csatlakozás új minőségű együttműködési lehetőségeket nyújtott, részben 

az érintett két Duna menti ország, részben a közép–európai térség EU-országai: 

Lengyelország, a balti államok, Csehország, Ausztria számára.  

A magyar-szlovák Duna menti térségben 2003-ban hivatalosan is bejegyzést nyert az 

Ister-Granum Eurorégió, amely (Esztergom és környéke magyar oldalon, Párkány és 

környéke szlovák oldalon) több éves előkészítő, szervező munka eredményeként jött létre.  

Az interregionális együttműködésben részt vevő felek kezdetektől felismerték, hogy a 

Duna két partján található települések hosszabb távon egy közös gazdasági térség részesei 

lesznek. Ennek keretében a jelenlegi komplementer gazdaságokban – a magyar oldalú túl- és 

a szlovák oldalú aluliparosodott térségek között egy – közös modernizációs folyamat 

eredményeként a térség gazdasági–ipari fejlődésének kiegyenlítődése következik be.  

A szlovák oldali térség aluliparosodott gazdaságának egyenes következménye a 

rendszerváltozást követően állandósult magas munkanélküliség, amely a városokban 14–16% 

között, a kisebb településeken 22–34% között mozog jellemzően. A foglalkoztatottsági 

gondokat a magyar oldali térség csak kis részben képes levezetni, amelynek bővülésére éppen 

az erős iparosodottság következtében csak csekély mértékben lehet számítani.  

Már a tervezett teherkompjárat is elindít egy térségi áruforgalmi átrendeződést. A 

magyar oldali Szlovákiát érintő közúti áruforgalom jelenleg Budapesten keresztül 

Parassapuszta/Ipolyság irányában bonyolódik, növelve a magyar fővárosi utak zsúfoltságát, 

többször jelentős kerülőt iktatva be az áruszállítás folyamatába.  

A tervezett Esztergom–Párkány közúti teherhíd és a csatlakozó autóút projekt 

indokoltságát a szűken vett szlovák-magyar térségi dimenzión túlmenően a projekt várható 

közép-európai régiós szerepe, funkciója határozza meg.  

Jelenleg a Magyarországon átmenő Balti–Adriai-tenger közötti közúti forgalom délről az 

M6-os főúton éri el Budapestet, a forgalom az M0-ás, a fővárost elkerülő körgyűrű észak-

keleti szárnyának megépüléséig, a határon keresztül haladva kerül az újonnan megépült M2/A 

közútra, majd északon Szlovákia felé Parassapusztánál hagyja el Magyarországot. A szlovák 

szakasz Ipolyságtól jelenleg rossz minőségű utakon, hágókkal megtűzdelt pályán éri el a 

lengyel határt. Az útviszonyok a téli időszakban több hetes áruforgalmi leálláshoz vezetnek.  

Több éves magyar-szlovák előkészítő munka eredményeként az előzőekkel szemben egy 

minden tekintetben kedvező regionális hatású nyomvonal-megoldási javaslat fogalmazódott 

meg. Ennek értelmében a szlovák szakasz északnál Turócszentmárton – Körmöcbánya – 

Zselíz – Párkány útvonalon épülhetne ki. A magyar szakasz Esztergom – Dorog – Zsámbéki-

medence – Érd – Ercsi és az új M6-os autópálya csatlakozással épülne meg. A két 

autóútszakaszt az Esztergom–Párkány között megépülő új 2x2 sávos közforgalmi teherhíd 

kötné össze.  

A teherhíd megvalósítása nagyban függ a két ország koordinált autópálya-fejlesztési 

lépéseitől. A jelenlegi tervek szerint a teherhíd és az V/c folyosóhoz tartozó, a Dunát 

Esztergom és Párkány térségében étszelő gyorsforgalmi út megvalósítása a 2015 körüli 

években várható. 
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2.7.2 A tervezett út – híd projekt együttes megvalósításának előkészítését szolgáló 

főbb feladatok 
 

A két országos Szlovákiát – Magyarországot elsődlegesen érintő közép-európai hatású, 

kisugárzású projektek gyors, eredményes előkészítése összehangolt államigazgatási, szakmai, 

térségi, lobbytevékenységet feltételez.  

Elsődleges fontosságú feladat, hogy a projektegyüttes a két ország 2007–2013-as 

Nemzeti Fejlesztési Terveiben helyet kapjon.  

A jelenlegi előkészítő tevékenység térségi szinten viszonylag előrehaladott a két ország 

területfejlesztési intézményeiben, ahol is az adott régiók területfejlesztési terveiben az 

Esztergom–Párkány közötti közúti teherhíd megépítésének tervei már hivatalosan 

szerepelnek. Hasonló eredmények elérése szükséges az autóútcsatlakozások kiépítése 

tekintetében is.  

Megkezdődtek és folynak a munkák szakmai téren is. A két ország illetékes 

közúttervezői, hatóságai eltérő előrehaladásban, de különösen a teherforgalmi közúti híd 

esetében tervezés-előkészítő, forgalomfelmérő munkákat végeznek.  

Erőteljes előrelépés szükséges mindkét ország államigazgatási, tervezési szerveinél, 

hogy a projektek az új EU költségvetési időszakra szóló Nemzeti Fejlesztési Tervekben 

középponti kezdeményezésű projektekként helyet kapjanak.  

 
A tervezett Esztergom – Párkány közúti híd és a csatlakozó autóutak tervezett nyomvonala 

 
Forrás: FŐMTERV Rt. 
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Végezetül a projektek térségi összetettségére, két EU-országot közvetlenül érintő voltára 

is tekintettel elsődleges fontosságú feladat a munkák koordinált folytatásának biztosítása. 

Ebben kulcsszerepet tölthet be a két ország érdekelt szakembereit, intézményei összefogó 

civil-lobbitevékenység szervezett keretek között történő kialakítása és megvalósítása. 
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2.8 Magyar-szlovák integrált terület-, településfejlesztés, -rendezés (Prioritás: I. Integrált 

tervezési modell) 

 

Szlovákiában és Magyarországon a terület-, településfejlesztés, -rendezés eltérő 

módszertant követ. Az európai országok tervezési gyakorlata is más és más. A határmenti 

együttműködést megnehezíti – az Ister-Granum Eurorégió esetében is – az egységes 

problémakezelés hiánya. 

A területrendezés és a településrendezés Magyarországon eltérő szabályozású, tervezési 

jogosultságát is külön kezelik. A fejlesztések és a rendezések is külön kategóriát alkotnak. 

Nincs hagyománya a határmenti települések, területek összehangolt, egyezményes 

tervezésének. Esztergom (jóváhagyva 2004.) és Párkány településrendezési tervei (T/T-1  

Ister-Granum Eurorégió magterület, Párkány városrendezési terve T/T-2  Ister-Granum 

Eurorégió magterület, Esztergom városrendezési terve) nincs egységesen feldolgozva.  

Komárom-Esztergom megye (jóváhagyva 2005.) és a Nyitrai Régió területrendezése is 

önállóan készült el (T/T-4  Ister-Granum Eurorégió és hatásterülete, Nyitra régió rendezési 

terve, térszerkezet, T/T-5  Ister-Granum Eurorégió és hatásterülete, Komárom-Esztergom 

megye területrendezési terve, térségi szerkezeti terv). 

A terveken fehér folt a szomszédos település illetve térség. Egyik esetben sem történt 

meg a tervek összerajzolása.  

(Pest megye területrendezési terve még nincs jóváhagyva, ezért nem kaptunk 

lehetőséget dokumentálására.) 

 

A probléma közelítésére településrendezési és a területrendezési terveket is egymáshoz 

illesztettük. Ez természetesen nem pótolja az egyezményes tervek elkészítését (T/T-3  Ister-

Granum Eurorégió magterület, Esztergom és Párkány városrendezési terve, T/T-6  Ister-

Granum Eurorégió és hatásterülete, az eurorégiós térség térszerkezete). Hasonló a helyzet, 

mint a természetvédelmi tervek esetében volt, az összeillesztést a térképek vetületi 

rendszerének eltérése is nehezítette. A munkát az Ister-Granum Eurorégió magterületének 

(Esztergom és Párkány városok) a régió térségének és hatásterületének (Komárom-

Esztergom megye, Pest megye és a Nyitrai Régió egy része) papír alapú és digitális 

térképének kidolgozásával kell kezdeni.  

Az általunk összerajzolt térképek alapján csak érzékeltetni lehet a városok és a térségek 

szerkezetének és vállalkozási-logisztikai struktúrájának kölcsönhatását. Érdemi hatáselemzés 

ennek alapján nem végezhető.  

A települési és a területrendezési tervek esetén a környezeti, a természeti, a társadalmi 

és a gazdasági hatásrendszer harmóniájára kell törekedni. Ezért elengedhetetlen a magyar és a 

szlovák terület- és településfejlesztés és integrálása.  

 

A tervezési módszertanok megváltoztatására, úgy érezzük, nincs lehetőség sem 

Magyarországon, sem Szlovákiában. A saját módszertanhoz ragaszkodás új tervezési rendszer 

kidolgozását teszi szükségessé, amelyet alkalmassá célszerű tenni Európa határmenti 

régióinak, településeinek egységes tervezésére is. A javasolt problémakezelési mód: a 

környezet/tájgazdálkodás. Ennek elmélete tudományosan már körvonalazott, a tervezési 

gyakorlatban azonban még nem alkalmazták. 

 

A környezet/tájgazdálkodást a környezeti, a természeti, a társadalmi és a gazdasági 

élhetőség, versenyképesség és fenntarthatóság megteremtésére kell alkalmassá tenni. 
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2.8.1 A környezet/tájgazdálkodás mint az integrált terület- és településfejlesztés,  

-rendezés eszköze 

 

A környezet/tájgazdálkodás értelmezését négy táblázat segíti. A táblák magukba 

foglalják  

 

 a politikai, 

 a tervezési  

 a megvalósítási (létesítés, tudatosítás) 

 

tervezési folyamat egészét. 

 


