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ELŐTERJESZTÉS   
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 
 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2021. április 15. 

A napirendet tárgyaló ülés: polgármester 

Az előterjesztést készítette: Jegyző 

Előterjesztő: polgármester 

    veszélyhelyzeti 

A tárgyalandó témakör:  

Együttműködési Megállapodás Börzsöny Kapuja Innovációs Klaszter létrehozása 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 

A klaszter egy különleges együttműködési forma, olyan gazdasági – illetve esetenként 

tudományos és egyéb - szereplők hálózata, amelyek ugyanabban az ágazatban dolgoznak, 

illetve azonos ágazatokat fognak össze, a közös és kölcsönös előnyök megszerzése érdekében. 

Ez a sajátos szövetség, az Egyesült Államokban már régóta ismert szerveződési modell, de 

Európa-szerte is egyre népszerűbbé válik. 

A klaszter létrehozható a tagok közti szerződéses viszonnyal. A kötöttebb egyesülés, illetve 

egyesületi formában való működéshez képest a tagok közötti együttműködési szerződéssel 

létrehozott klaszter nagyobb rugalmasságot biztosít a tagok számára, a szerződéses szabadság 

elve alapján. 

A létrehozni kívánt klaszterformátum is ezt a rugalmasabb formát szeretné választani az 

alapításkor. 

Az egyéb szerződéses együttműködési formák tekintetében a legjelentősebb elkülönítő 

szempont, hogy a klaszter hosszútávú együttműködésre jön létre, általánosabban 

megfogalmazott, hosszútávú célok érdekében, mely az együttműködési megállapodás 

tervezetéből is jól kiolvasható. 

A hosszútávú együttműködési szerződés fogja meghatározni a klaszter alapvető működését, 

ezért kell meghatározni benne a célokat, az együttműködés kereteit, azt, hogy milyen úton és 

eszközökkel kívánják a felek elérni a célokat, az egyes klasztertagok célok megvalósításában 

történő közreműködésének módját, a klasztertagok jogait és kötelezettségeit –a klaszter 

finanszírozásához szükséges fizetési kötelezettségekre. 

Fontos eleme és a működés szempontjából elengedhetetlen a döntéshozatali mechanizmusok 

szabályozása: döntéshozó és ügyvezető szervek és azok összetételének, hatáskörének, 

eljárásának meghatározása, egyes klasztertagok részvétele a döntéshozó szervek munkájában. 

A dokumentumot minden klasztertagnak alá kell írnia. Klaszter esetében nyilvántartásba 

vételi kötelezettség nincs, a klaszter a szerződés aláírásától „él". 

A klaszter alapítását követően „induló", azt követően „fejlődő" klaszternek minősül, és két – 

sikeres – évet követően pályázhat „akkreditált" klaszteri cím elnyerésére. Ez azért lehet 

fontos, mert a legtöbb, klaszterek számára elérhető finanszírozási pályázatot akkreditált 

klaszterek számára írnak ki. Jelen Klaszter létrehozásának is ez a célja, mely akkreditációt a 

Pénzügyminisztérium által történik 

Az együttműködési szerződéssel létrehozott klaszter nem jogi személy, a gazdasági 

életben való részvétele, pénzügyeinek bonyolítása érdekében jogi személyiséggel 
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rendelkező klasztermenedzsert kell megbízni. A klasztermenedzser a klaszter tagvállalatai 

együttműködésének operatív irányítását ellátó személy, vagy jogi személy, mely jelen esetben 

az Alapító tagok elképzelése is.  

A jelenlegi akkreditációs rendszer szerint elvárás, hogy a klasztermenedzser gazdasági 

társasági formában működjön, egyik tagvállalat se gyakoroljon abban többségi és ez a 

társaság más akkreditált klaszterben ne rendelkezzen tagsági jogviszonnyal. 

Egyes források szerint Magyarországon több mint 100 klaszter működik. A klaszterek által 

elérhető jelentős források indokolttá teszik a klasztert alakító vállalkozási hálózatok előzetes 

szűrését. 

Sikeres akkreditáció esetén a klaszter minden tagja 2 év időtartamra kap jogosultságot 

dedikált pályázatokon való indulásra, illetve más pályázatokon egyéb előnyök, 

többletpontok megszerzésére. 

Az Alapítók által létrehozni kívánt Klaszter Magyarország, Dél-Szlovákia és a Dunakanyar 

térség kreatív, kulturális egészség, sport és turizmusipari gazdaságának fejlesztése érdekében 

jön létre, kiemelt célkitűzésként megfogalmazva a Klaszter tagságának a nemzeti és 

interregionális európai uniós fejlesztési programokban való részvételének elősegítését, 

támogatását, a program adta fejlesztési lehetőségek hatékony, a Klaszter tagok 

együttműködésén alapuló kiaknázását. 

A Klaszter tagságát képező szervezetek közös célkitűzése, hogy a kreatívipari, kulturális, 

egészségipari, sport és turisztikai, továbbá a természeti kultúrákat érintő fejlesztési 

elképzeléseiket összehangolják, és innovációs tevékenységükön keresztül hatékonyan részt 

vegyenek  az Európai Unió támogatásával, az Európai Struktúrális és Beruházási Alapok 

társfinanszírozásával megvalósuló Széchenyi 2021-2027 programokban, a Kreatív Európa 

Programokban, az Európai Duna Stratégia programjaiban, kreatív ipar területén a Horizont 

2020 programokban, a Európai Területi Együttműködés programjaiban, a Közép-Európai 

Interregionális együttműködési programokban, a Transznacionális együttműködési 

programokban, valamint az EU 2027-ig tartó és az azt követő EU-s versenyképességi és 

innovációs keretprogramjaiban. 

A Klaszter kiemelt célkitűzése egy kreatív és természeti kulturális értékeket fejlesztő, 

kreatív, illetve egészségturisztikai régió létrehozása, továbbá kiemelt és innovatív 

szerepvállalás a V4-es interregionális és transznacionális együttműködési 

programokban. 

A Klaszter a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 92. pontja szerint innovációs 

klaszterként jön létre. 

A fejlesztési terv a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által nevesített Grand Budapesthez 

tartozó Dunakanyar turisztikai térségen belül, a Börzsöny déli részén, a főváros felől 

legkönnyebben és leggyorsabban megközelíthető úgynevezett „Börzsöny Kapuja” térségének 

fejlesztésére irányul. 

A fejlesztési terv harmonikusan illeszkedik az Ökoturisztikai Fejlesztési Központ vezetésével 

kidolgozásra kerülő Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégiához. Ennek egyik mintaterülete és 

eleme a Börzsöny Dunakanyar Térségi Aktív Turisztikai Stratégia. 

A tervezésekor fontos szempont volt, hogy kövesse a desztinációs megközelítés új szemléletű 

attrakciófejlesztési és alapinfrastruktúra-fejlesztési logikáját, figyelembe véve a gazdasági-
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társadalmi-környezeti fenntarthatóságot. Emellett szem előtt tartva, hogy az attrakciók 

egymással hálózatosan, egymásra vagy egymást kiegészítve épüljenek fel, és ezáltal a 

látogatók számára minőségi élményt tudjanak biztosítani. 

A projektek megvalósításának célja, hogy különböző élményláncokon keresztül a 

fővárosiak és a fővárosba érkező, jellemzően külföldi turisták tartózkodási idejét és költési 

hajlandóságát is képes legyen növelni. Így megteremtve a „Budapest plusz egy nap” 

lehetőségét a Börzsönyben, ugyanakkor gazdasági növekedést, a turizmusból származó 

többletbevételt és új munkahelyeket generálva. 

Az itt bemutatásra kerülő turisztikai attrakciófejlesztések mindegyike egymáshoz, az elérhető 

szolgáltatásokhoz, a meglévő kínálathoz alkalmazkodik, megvalósítva ezáltal a térségi, 

komplex turisztikai élményláncot. 

Az attrakciófejlesztés a fentieken túl kiegészül az alapinfrastruktúra és a vendégfogadás 

feltételeinek minőségi javításával, a közlekedési infrastruktúra, illetve a szállás - és 

vendéglátóhelyek fejlesztésével. 

Fontos eleme a programnak a térségbe látógató vendégek teljeskörű tájékoztatása, a 

szabadidős programtervezést segítő online platformok, applikációk létrehozása, illetve a 

meglévőkhöz történő aktív, naprakész csatlakozás. Ehhez elengedhetetlen a térségi szereplők, 

szolgáltatók összefogása, a két irányú információáramlás megteremtése, a szinergiák 

kiaknázása, a programok és szolgáltatások összehangolása. 

Ilyen szempontból is példaértékű a Börzsöny Kapuja Klaszter megalakulása és annak 

felismerése, hogy desztinációs fejlesztés csak együttműködésben valósítható meg. A helyi 

szereplők közös összefogásával lehetőség nyílik egy könnyen azonosítható „Börzsöny 

Kapuja” márka felépítésére és bevezetésére. 

A turizmusfejlesztés érintett legfontosabb területei: 

➢ aktív turizmus (természetjárás, kerékpáros, nordic walking, mountain bike, vízi, lovas, 

kaland- és extrém turizmus, horgász-, vadász-, futó-, és ökoturizmus) 

➢ természeti turizmus (kempingturizmus, falusi turizmus, erdei kisvasutakon tett utazás) 

➢ kulturális turizmus (egyedi élményt kínáló kulturális attrakciók, fesztiválok, színházi 

előadások, hangversenyek, kiállítások) 

➢ gasztro-turizmus (helyi termelők támogatása, kóstoltatások, termékbemutatók) 

➢ hivatásturizmus (konferenciák) 

➢ sportturizmus (nemzeti, nemzetközi tornák, íjász-, kajak-, kajakpóló versenyek) 

 

2020-ban hazánk belföldi turizmusára jellemző, 

hogy a Covid 19-hez kapcsolódó karantén 

bezártságából adódó szabadságvágy és a már évek 

óta nálunk is egyre inkább terjedő egészségtudatos 

életmód mellett felértékelődik az aktív turizmus 

szerepe, melynek motivációja valamilyen fizikai 

aktivitást igénylő szabadidős vagy 

sporttevékenység gyakorlása. A budapestiek és a 

közelben élők számára könnyen megközelíthető 

kirándulóhely a Börzsöny, mely a hazai és határon 

túli lakosok számára is felkapott, új úti céllá 

válhat. 
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(„Börzsöny Kapuja” területi lehatárolás: Verőce – Kismaros -Szokolya – Királyrét – Kisinóc 

– Kóspallag – Törökmező - Nagymaros) 

A fejlesztés tervezett költségvetése 

A tervezett beruházások költségszámításánál a „Börzsöny Kapuja Klaszter” 4,7 milliárd forint 

beruházási 

költséggel számol. A beruházást 26 különböző attrakció együttese adja, melyben szerepelnek 

települési és térségi fejlesztések egyaránt. Az egyes fejlesztési pontok tulajdonosa és leendő 

üzemeltetője helyszínenként eltérő, de a költségkalkuláció során átlagosan 15%-os önrészt 

képesek a szereplők biztosítani, mintegy 700 millió Forintot. A projekt támogatási forrás 

igénye további 4milliárd Forint. 

Mindezekre tekintettel javasolt a térség természetes személyeinek, gazdasági, önkormányzati 

szervezeteinek bevonásával mindezen fentebb megjelölt célok elérésére egy Innovációs 

Klaszter létrehozása, mely kivételes lehetőséget biztosít hosszútávon a térségünk számára. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 

 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 

 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

MEGNEVEZÉSE  

 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 

- 

6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET 

 

7. MELLÉKLET: 

Együttműködési Megállapodás  

 

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesterének 

…../2021. (…..) polgármesteri határozata 

 

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján, a 27/2021 (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel 

a veszélyhelyzet idejére biztosított jogkörben eljárva, úgy dönt, hogy  

 

Alapító tagként kezdeményezi a Börzsöny Kapuja Innovációs Klaszter létrehozását, a 

mellékelt Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Nagymaros, 2021. április 15. 

 

 

 Heinczinger Balázs  Lindmayer Eszter 

 polgármester  jegyző 


