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Finisben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási program

A projekt keretében megvalósult kisvárdai és a nagy-
ecsedi telepeken január elseje óta zökkenőmentes a hul-
ladékok fogadása és lerakása. A két telephely üzemel- 
tetését az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. végzi.  
A kisvárdai és a nagyecsedi lerakókhoz tervezett bekötő-
utak megépítéséhez szükséges területek megszerzése is 
a végéhez közeledik: Nagyecseden ez a folyamat már 
lezárult, így ott a kivitelező már építi az elkerülő utat, 
mely várhatóan az idén ősszel átadásra kerül.
Kisvárdán egyelőre rész-munkaterület átadására került 
sor, de július végéig itt is megkezdődhetnek a kivitelezési 
munkák. 
A kisvárdai és a nagyecsedi telepeken ugyancsak elkészül-
tek a komposztálók, melyekhez a szükséges berendezések 
leszállításra kerültek. Ennek megfelelően 2010. június 30-
ától mindkét telepen megkezdődik a komposztálás, így a 
telepek most már a biológiailag lebomló hulladékokat is 
fogadni tudják, sőt, az üzemeltető a lakosságtól - a tele-
peken - térítés nélkül veszi azt át. 
A nyíregyházi válogató létesítményben 2010. június 25-én 
lezárult a műszaki átadás, így július első felében indulhat a 
próbaüzem, melyet az Észak-Alföldi Környezetgazdálko-
dási Kft. az egyébként önkormányzati tulajdonban álló 

Térségi Hulladékgazdálkodási Kft.-vel együttesen végez.
A nyíregyházi hulladéklerakón megtörtént a munkaterület 
átadása. A tervek szerint 2011. január 1-jétől ez az új 
depónia fogadja majd a Nyíregyházán és térségében 
keletkező lakossági szilárdhulladékot. 
A sikeres eszközbeszerzési tenderek eredményeként a 
Társulás 2010 októberében 20 ezer db 120 l-es, zöldhul-
ladék gyűjtésre alkalmas gyűjtőedényhez és 300 db hul-
ladéksziget kialakításához elegendő 1,1 m3-es szelektív 
gyűjtő konténerhez jut.  
2010 októberében kerül leszállításra a hulladék gyűjtésére 
használható 13 db 20 m3-es gyűjtőautó és egy db konté-
nerszállító jármű is. 
A projektben elért megtakarításokból már ebben az ütem- 
ben lehetőség nyílik további – előreláthatóan több mint 
tíz darab – hulladékgyűjtő jármű beszerzésére is, melyre 
várhatóan 2011 első félévében kerül majd sor. 
A fenti beruházások és beszerzések eredményeként – az 
eredeti költségkereten belül – a Társulás, ill. az annak tu-
lajdonában álló Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. 
teljesíteni tudja azon célkitűzését, hogy a tagönkormány-
zatok számára biztosítsa a teljes körű hulladék-közszol-
gáltatás ellátását. 

Nyílt nap a nagyecsedi hulladéklerakó telepen

Nyílt nap a kisvárdai hulladéklerakó telepen A nyíregyházi válogatócsarnok műszaki átadása
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A partnerek stratégiai kezdeményezése volt a hulladék-
gazdálkodási rendszerek kiépítésének előkészítése, ami 
hozzájárul a környezetszennyezés mérsékléséhez, a la-
kosság életminőségének folyamatos javításához, annak 
gondolati és gyakorlati elterjesztéséhez, valamint az ál-
lami és egyéb intézmények európai uniós elvek és normák 
szerinti működésének elterjesztéséhez és megerősítéséhez 

a Beregszászi járásban. Cél volt a Beregszászi járás hulla-
dékgazdálkodási fejlesztésének előkészítése, hosszútávon 
a magyar-ukrán határmenti térség tisztább környezeti ál-
lapotának elérése, a környezetszennyezés mérséklése, va-
lamint a Tisza ökológiai állapotának megőrzése, a folyó jó 
vízminőségének fenntartása.
A projekt legfőbb eredménye egy olyan tervezési doku-
mentum, amelynek feladata a Beregszászi járás települési 
szilárdhulladék kezelésének megoldása, az ehhez szüksé-
ges műszaki, technikai, szervezeti feltételek megteremtése, 
a térségben található megtelt és megtűrt, illetve jórészt 
engedély nélküli hulladék lerakóhelyek felszámolása, te-
rületének rekultiválása. 
Mindez hosszú távon alapul szolgál a szelektív hulladék-
kezelésre alapozott komplex hulladékgazdálkodási rend-
szer kialakításához, valamint a Beregszászi járásban új 
technika, technológia, esetleg gyártási és üzemeltetési 
kultúra kifejlesztéséhez, a környezetszennyezés csökkenté-
séhez, illetve megelőzéséhez. 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Rekultivációs program Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Települési Szilárd-
hulladék-gazdálkodási Társulás pályázatot nyújtott be a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt és a Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága 
(KvVM FI) által koordinált KEOP-7.2.3.0., „A települési 
szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs 
programok elvégzése” című pályázati konstrukcióra.
A pályázat támogatásban részesült a projekt előkészítési 
szakaszára vonatkozóan, melynek keretében elkészülnek a 
hulladéklerakók rekultivációs tervei és a 2. fordulóra (meg- 
valósítási szakasz) vonatkozó pályázati dokumentáció.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Települési Szilárd-
hulladék-gazdálkodási Társulás közbeszerzési eljárás 
keretében a GEO-BIO 2009. Konzorciumot bízta meg a 
rekultiválandó hulladéklerakóik hiányzó környezetvédelmi 
felülvizsgálatainak, rekultivációs terveinek és a pályázat 
beadásához szükséges részletes megvalósíthatósági tanul-
mánynak az elkészítésével. 
A Társulás megbízásából a GEO-BIO Konzorcium vala-

mennyi, a www.zoldmegye.hu oldalon bemutatott hulla-
déklerakóra benyújtotta a rekultivációs terveket, ezzel a 
listában szereplő települések esetében a rekultivációs ter-
vek beadásának hatósági kötelezettsége teljesült. A rekul-
tivációs tervekkel együtt benyújtásra kerültek a szükséges 
monitoring kutak vízjogi létesítési tervei is. 
Az elkészült tervek alapján 2010 júniusában előzetes 
jóváhagyás érdekében elkészült a 2. fordulós pályázat 
beadásához szükséges részletes megvalósíthatósági tanul-
mány is, melynek előzetes bírálati észrevételeit várhatóan 
július 10-ig kapja kézhez a Társulás a KvVM FI-től. Az ész-
revételek alapján a tanulmány véglegesítésre kerül, s a 
pályázati feltételeknek mindenben megfelelő lerakók ese-
tében a kivitelezésre irányuló pályázatot a Társulás 2010. 
augusztusban adja be támogatásra. 
A 2. fordulóba azonban már csak azok a lerakók kerül-
hetnek be, melyek területe önkormányzati vagy állami 
tulajdonban van, minősítése kivett terület, továbbá az 
per-, teher- és igénymentes. 

Lezárult a „Modellértékű hulladékgazdálkodás kialakítása 
a Beregszászi járásban” című projekt

2010. március 9-én megrendezésre került a „Modellértékű hulladékgazdálkodás kialakítása a Beregszászi járás-
ban” c. projekt zárókonferenciája, ezáltal lezárult a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Társulásnak az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott, a „Határon átnyúló együttműködés fejlesz-
tése a magyar-ukrán határtérségben” című program keretében megvalósított projektje.

Hulladékgazdálkodási zárókonferencia 
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HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Befektetés-ösztönzés a magyar-ukrán határövezetben

A projekt tevékenységei között szerepelt egy tréning, 
amelyen Szabolcs-Szatmár-Bereg és Kárpátalja megyé-
ben dolgozó, gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szakem-
berek vettek részt. A tréning során a résztvevők megismer-
kedhettek a két megye befektetési környezetével, illetve 
olyan információk birtokába juthattak, amelyek segítsé-
gével a potenciális befektetőknek érdemi információval, 
segítséggel tudnak szolgálni, elő tudják segíteni a térség 
befektetői potenciáljának növekedését, különösen a be-
fektetők által eddig kevésbé preferált területeken.

A projekt keretein belül elkészült egy adatbázis és egy 
internetes honlap, ahol egységes szerkezetbe foglalva 
kerülnek bemutatásra az általában önkormányzati kézben 
lévő potenciális befektetési területek. (www.huua-invest.
com) Ezen felül több lényeges, a potenciális befektetők 
számára értékes információ is olvasható a website-on. 
Mindezeken túl egy színes, 3 nyelven (magyar, angol, 
ukrán) összeállított kiadvány segíti a projekt eredmé-
nyeinek disszeminációját, illetve biztosítja a fejlesztés 
széleskörű nyilvánosságát. A kiadvány a két megye be-
fektetési környezetét, a feltárt kiajánlható potenciális be-
fektetési területeket mutatja be. A kiadvány elsődleges 
célja a potenciális befektetők számára átfogó kép nyújtá-
sa a határmenti régiók nyújtotta lehetőségekről.
Az Ügynökség a projekt végén Üzletember Találkozót 
szervezett, ahol az önkormányzati vezetők, üzletemberek 
kapcsolatokat építhettek, partnerségeket alakíthattak ki. 
A rendezvény közel 100 fő részvételével valósult meg.

Zöld kampány

A projekt célja a határ két oldalán élő lakosság tudat-
formálása, az ökológiai hálózat által nyújtott előnyök 
megismertetése, amely hozzájárulhat a térség gazdasági 
fejlődéséhez, vonzerejének növekedéséhez és a lakosság 
életkörülményeinek javulásához. 
A projekt során elkészülő dokumentációk, szóróanyagok 
(térképek, szórólap, DVD film), valamint az erre a célra és 
területre elkészülő honlap segítséget nyújt a tájékozódás-
ban a két megye területén. 
Kiemelten fontosnak tarjuk az érintett területek lakosainak 
körében történő folyamatos tájékoztatást, így a térségek-
ben zajló rendezvényeken való megjelenéssel  kívánjuk 
felhívni a figyelmet a környezetünk védelmére és annak 

veszélyforrásaira, azon belül is bővebb tájékoztatást 
adunk a Natura 2000 területekről. Az oktatási intézmé-
nyek számára kiírásra kerülő pályázat által kívánjuk fel-
hívni a figyelmet a közvetlen környezetükben megtalálha-
tó természet csodáira, és így kifejezhetik kreativitásukat 
rajzban, fotóban és esszé formájában.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Kör-
nyezetgazdálkodási Ügynökség a Magyarország-Románia 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 
(ERFA) keretén belül támogatást nyert „Határon átnyúló 
kampány a természeti értékek megóvásáért (Szabolcs-
Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben)” című pályáza-
tával, a projektben a Szatmár Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség  partnerként vesz részt.

A Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség „Befektetés-ösztönzés a magyar-ukrán határöve-
zetben” című projektje az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmus társfinanszírozásával 2009 márciusában kezdő-
dött el. Az Ügynökség partnere a Kárpátaljai Megyei Tanács, akinek legfontosabb feladata a potenciális befektetési 
területek felmérése és koordinálása volt ukrán oldalon. 

Zárókonferencia, 2010. március 10.
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HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Befejeződött a „Turizmusfejlesztés a magyar-ukrán 
határtérségben” című program

A projekt keretében megvalósított főbb tevékenységek:
§ Sor került egy 80 órás képzés és szakmai műhely 
megszervezésére, melynek célcsoportja Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye kistérségeinek térségmenedzserei, Kárpátal-
ja megye járásainak turisztikai szakemberei, a két megye 
turisztikai desztinációban érintett szervezeteinek képviselői.
§ Elkészült a „Magyar-ukrán határmenti turisztikai 
koncepció és akcióterv”, amely irányvonalat jelenthet a 
gazdasági-társadalmi szereplőknek a turizmusfejlesztés 
területén, illetve rámutat azokra a területekre, amelyek 
fejlesztésével mind a magyar, mind az ukrán turisztikai sze-
replők hatékonyabbá tudják tenni működésüket. 
§ A program eredménye a két megye turisztikai promóci-
óját elősegítő „Turisztikai értékek a magyar-ukrán határ-

térségben” című 4 nyelvű (magyar, ukrán, angol, német) tu-
risztikai kiadvány, valamint egy 20 perces DVD film, amely 
a két megye legfontosabb látnivalóiból ad ízelítőt.
§ 2010. március 5-én a „Határmenti Turizmus Napja” 
című rendezvény keretében turisztikai konferencia és kiál-
lítás megszervezése történt. A konferencián a résztvevők 
hallhattak többek között a határmenti turisztikai pályázati 
lehetőségekről, Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyék turisztikai potenciáljáról, valamint az Ung-Tisza-Túr 
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás turisztikai 
koncepciójáról. A konferenciát követően turisztikai kiállí-
táson ismerkedhettek meg a látogatók Szabolcs-Szatmár-
Bereg és Kárpátalja megyék turisztikai látnivalóival, prog-
ramajánlataival, gasztronómiájával.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács és a Kárpát-
aljai Megyei Tanács közös, a „Turizmusfejlesztés a magyar-ukrán határ-
térségben” című projektje az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmus, 
valamint a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósult meg. Turisztikai kiállítás

Kastélyturizmus a magyar-szlovák határ mentén
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a Ma-
gyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködé-
si Program 2007-2013 (ERFA) keretén belül támogatást 
nyert „Kastélyturizmus a szlovák-magyar határ men-
tén” című projektjével. A projekt határon túli partnere a 
tőketerebesi Honismereti Múzeum.
A projekt általános célja a térség gazdasági fejlődésé-
nek és felzárkózásának elősegítése, az ott élő lakosság 
életminőségének javítása a határmenti együttműködésben 
rejlő lehetőségek kihasználásával. Mindehhez hozzásegít 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg és Kassa megyékben található 
kastélyok, kúriák egységes turisztikai csomagként való ösz-
szekapcsolása, népszerűsítése korszerű marketing-eszkö-
zök segítésével (pl. honlap, PR DVD film, info-kiosk termi-
nál, nagyméretű információs tábla minden kastély előtt). A 
mindkét megyében meglévő turisztikára alapozva, a „kas-
télyturizmus” a térségben élő lakosság idegenforgalomból 
származó bevételének növelését eredményezheti, hiszen a 
turisták igénybe veszik az általuk kínált szolgáltatásokat 
(pl. szállás, étkezés, megyei termékek értékesítése). 
A projekt keretében az adat-és információgyűjtő körút 
eredménye volt 30 (15 db Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei és 15 db Kassa megyei) kastély kiválasztása, ame-
lyek egy egységes láncolatba integrálva kerülnek bemu-
tatásra. A kiválasztás turisztikai szakértők, történészek, 
területfejlesztési szakemberek és muzeológusok bevoná-
sával és segítségével történt. Minden egység előtt infor-
mációs tábla lesz kihelyezve, amelyek megfelelő informá-

ciót szolgáltatnak az odalátogató érdeklődők számára. 
Az elkészülő DVD film és a több nyelvű honlap egységes 
képet fog nyújtani a határmenti turisztikai  egységről.

A KASTélyúTBA Az AláBBi épíTMéNyeK  
KerÜlTeK Be:

SzABOlCS-SzATMár-BereG MeGye:
Szabolcs: Mudrány-kúria, Tiszadob: Andrássy-kastély, 
Nagyhalász: Csuha-Kállay-kúria, Vaja: Vay-kastély, 
Nyírbátor: Bátori Várkastély, Nyírbogát: Bogáthy-kúria, 
Anarcs: Czóbel-kúria és kert, Vásárosnamény: Tomcsányi-
Lónyay-kastély és kert - Beregi Múzeum, Nagyar: Luby-
kúria és kert, Cégénydányád: Kende-kúria és park, 
Csenger: Szuhányi-kúria, Tuzsér: Lónyay-Odeskalchy-
kastély és kertje, Kisvárda: Várkastély, Nyíregyháza: 
Krúdy Vigadó, Bencs Villa
KASSA MeGye:
Borsi: Borsi kastély, Tőketerebes: Honismereti Múzeum 
és Andrási Gyula Mauzóleuma, Nagymihálydi: Zemplé-
ni Múzeum, Kassa: II. Rákóczi Ferenc Emlékháza, Miklós 
börtön és hóhérlak, Bodrogszerdahely: Vécsey-kastély, 
Kassa: Szlovák Technikai Múzeum, Bugyimír: Udvar-
ház, Betlér: Andrási kastély, rozsnyó: Bányászati Múze-
um, Krasznahorkaváralja: gróf Andrássy Dénes és neje 
Mauzóleuma és Andrássy Képtár, Krasznahorka: Krasz-
nakorkai vár, Márkusfalva: Márkusfalvay Kastély, Oláh-
patak: Andrássy Közösségi Múzeum, Csetnek: Várkastély, 
Királyhelmec: Malihát háza – Kastély jellegű építmény
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HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 
2007-2013 keretében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormány-
zat és a Szatmár Megyei Tanács Partnerségében „Középkori templomok 
útja Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben” címen turizmusfej-
lesztési projekt valósul meg. A projekt célja egy összefüggő tematikus 
templomút kialakítása a magyar-román határtérségben. 

A templomút középkori templomokat fűz fel, melynek lokalizálása 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül a szatmári térségre korlátozódik, 
vagyis a Fehérgyarmati, a Csengeri és a Mátészalkai kistérségekre. Ennek 
oka, hogy a szatmári térség büszkélkedhet Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye legtöbb és egyben egyedülálló vallásturisztikai értékeivel, amelyek 
ennek ellenére rendkívül alacsony mértékű turisztikai promócióval bírnak. 
A vallás- és örökségturizmus fellendítése ebben a térségben a turizmus di-
namizálásának lehetséges alternatívája, továbbá örökségvédelmi szem-
pontból is rendkívül indokolt a projekt megvalósítása. 

A projekt 2009. december és 2011. május között valósul meg, melynek 
keretében:

§ megrendezésre kerülnek a közvélemény és a szakmai körök számára 
rendezvények a határ mindkét oldalán; 
§ elkészül egy részletes és illusztrációkban gazdag tanulmánykötet a 
templomút állomásairól, amely tartalmazza az eddigi kutatási eredmé-
nyeket;
§ készülnek turisztikai tájékoztatók és promóciós elemek.

Ez utóbbi tevékenységet egyrészt egy színvonalas weblap, másrészt kiad-
vány, valamint egy turisztikai film összeállítása tartalmazza. A promóciós 
eszközök ízelítőt adnak e páratlan kulturális örökségről és reményeink 
szerint felkeltik az érdeklődők figyelmét a térség iránt. A templomút állo-
másaihoz egységes szerkezetű tájékoztató táblák kerülnek kihelyezésre, 
amelyek biztosítják a látogatók számára, hogy nyomon kövessék és meg-
ismerjék azt a középkori örökséget, amelyet az egyházközségek hagytak 
az utókorra.

Középkori templomok útja

Kisszekeres, Református templom

Sonkád, Európa Nostra díjas Református templom

Kaplony, Szent Antal templom

Ákos, Református templom
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GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Sikeresen zárult a „K+F+I befektetések ösztönzése Szabolcs-Szatmár-Bereg  
megyében” című projekt

A fejlesztés egy teljesen új szolgáltatás kialakítását céloz-
ta meg. Legfőbb eredménye egy olyan portfolió, amely 
bemutatja a megye K+F+I befektetési környezetét. Ennek 
kialakításában részt vettek a megye innovációs szerep-
lői, kutató központjai, felsőoktatási intézményei, szakmai 
szervezetei és vállalkozásai, valamint többcélú kistérségi 
társulásai. 
A befektetési portfolió közvetlen megjelenési formája 
egy olyan internetes honlap, ahol a leendő, potenciális 
befektetők naprakész információkat szerezhetnek a tér-
ség K+F+I befektetési lehetőségeiről, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye befektetési környezetéről (www.szszbinvest.
hu ). 
A projekt keretében elkészült egy 4 nyelvű, színes, A/4-
es méretű kiadvány is, amely széles körben került és ke-
rül terjesztésre. A kiadvány magyar, orosz, német és an-
gol nyelven mutatja be Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
K+F+I befektetési környezetét. 

Befektetés-ösztönzési szempontból Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye alábbi, főbb jellemzőit szükséges kiemelni: 
§ Kedvező geopolitikai elhelyezkedés – együttműködési 
lehetőségek Szlovákiával, Ukrajnával és Romániával.
§ Változatos, bővülni képes gazdasági szerkezet.
§ Viszonylag alacsony bér- és termelési költségek, szak-
képzett munkaerő.
§ Területi potenciál ipari parkok, ipari területek létesíté-
sére.
§ Tradíció a mezőgazdasági termelésben, azon belül is 
kiemelten a gyümölcstermesztésben.
§ A természeti és turisztikai értékek lehetőséget biztosí-
tanak a pihenni és a gyógyulni vágyóknak egyaránt.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és 
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. „K+F+I 
befektetések ösztönzése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben” című, a Baross Gábor Program keretében megvalósí-
tott projektje 2009 májusában kezdődött és 2010 áprili-
sában fejeződött be. 

A tiszadobi Andrássy-kastély és kapcsolódó területeinek 
kulturális és turisztikai hasznosítása

„A tiszadobi Andrássy-kastély és kapcsolódó területeinek 
kulturális és turisztikai hasznosítása”című, 2,2 milliárd Ft 
összértékű projekt 1,738 milliárd európai uniós támoga-
tást kapott még 2008. év elején, a projekt finanszírozásá-
nak forrása az Észak-alföldi Regionális Operatív Program. 
2009 júniusában a támogatási szerződés aláírását kö-
vetően kezdődött meg a tiszadobi Andrássy-kastély fel-
újításának előkészítése és megvalósítása. 2010 tavaszán 

megtörtént a projekt menedzsment szervezetének kivá-
lasztása is, a közbeszerzés keretében lefolytatott eljárás 
nyertes ajánlattevője a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség 
Nonprofit Kft. 
A tiszadobi kiemelt projekt eredményeképpen egy teljesen 
felújított, többfunkciós kastély áll majd a potenciális turis-
ták, látogatók rendelkezésére. A kastély látogatókastély 
funkciót fog betölteni, ahol állandó és időszaki kiállítások 
várják majd a látogatókat. A csodálatos épület kulturá-
lis rendezvénykastélyként is kínál majd szolgáltatásokat, 
egyrészt az étteremben, másrészt pedig az időszakos ki-
állítások termeiben. A projekt megvalósítását követően a 
Megyei Önkormányzat különböző eseményekkel, rendez-
vényekkel fogja megtölteni a kastélyt. A kastély gyönyö-
rű parkja is teljesen megújul, szabadtéri színházi és zenei 
rendezvények otthonává válik, főként a nyári időszakok 
alatt. 
A projekt előrehaladásáról és a kastéllyal kapcsolatos in-
formációkról a www.tiszadob.info internetes honlapon le-
het tájékozódni.Andrássy-kastély

K+F tevékenység a Nyíregyházi Főiskola  
Agrár és Molekuláris Intézetében
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GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Vállalkozz sikeresen – Nők, hátrányos helyzetű  
csoportok vállalkozói képzése

A projekt a Magyar Köztársaság Kis- és Középvállal-
kozási Célelőirányzata támogatásával valósul meg és a 
vállalkozásalapítást, a vállalkozói aktivitás növelését és 
a vállalkozói kultúrát segíti a kezdő vállalkozók körében, 
melynek innovatívitása abban rejlik, hogy egy egészen 
speciális célterületen/célcsoport körében kívánja erősíteni 
a vállalkozói hajlamot. 

A program célcsoportjai ugyanis a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében élő nők, 55 év felettiek, romák, csökkent 
munkaképességűek, fogyatékkal élők. Ezeknél a társa-
dalmi csoportoknál jelenti a legnagyobb veszélyt a mun-
kaerő-piacról történő kikerülés, a tartós munkanélkülivé 
válás, valamint az említett társadalmi csoportok esetében 
jóval alacsonyabb a vállalkozói aktivitás mértéke. 

A fenti célok elérése szaktanácsadási, képzési és PR tevé-
kenységekkel történik. 

A program keretében 2009. szeptember óta van lehető-
ség ingyenes szaktanácsadásra. A szaktanácsadási prog-
ramot eddig több százan vették igénybe, a megkeresések 
és visszajelzések alapján rendkívül sikeresnek mondható. 

Az érdeklődők gyors segítséget kaphatnak többek között 
vállalkozásalapítással, adózással, pályázatokkal, pénz-
ügyi tervezéssel kapcsolatos témákban. 

A vállalkozásokat segítő szaktanácsadó programot min-
den hétköznap 10 és 12 óra között vehetik igénybe az 
érdeklődők a Megyei Ügynökség Képzési-Oktatási és 
Innovációs Központjában (Nyíregyháza, Benczúr tér 7. A 
épület). 

A Vállalkozz sikeresen! program másik központi eleme 
vállalkozói kompetenciák oktatása. A program kereté-
ben három képzési kurzus megszervezésére kerül sor.  
A vállalkozói képzésen olyan ismeretanyagot adnak át az 
előadók, amelyek elengedhetetlenül szükségesek egy vál-
lalkozás sikeres működtetéséhez. 

Az első képzési kurzus 2009 őszén zajlott le, ahol a részt-
vevők 80%-a szerezte meg az oklevelet, többen közülük 
már vállalkozói tevékenységet folytatnak. 2010. május 
12. és június 18. között zajlott le a második képzési kurzus. 
A képzési programon eddig több mint 250 fő vett részt. 

A harmadik és egyben utolsó képzési kurzus 2010. októ-
ber-november között fog lezajlani, amelyre már most lehet 
jelentkezni.

2008 decemberében vette kezdetét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség  „Vállalkozz si-
keresen!” című programja, amely a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
élők számára kínál egy komplex vállalkozásélénkítő csomagot.

Szóbeli prezentáció a vizsgabizottság előtt

Ünnepélyes tanusítvány átadás a vizsgát követően

Második képzési kurzus



8 A hírlevél környezetünk tudatos védelme érdekében újrafeldolgozott papírból készült.

EUROPE DIRECT HÍREK

A Europe Direct iroda 2010. első félévi programjai

Idei legelső akciónk Bököny községbe kalauzolta mun-
katársainkat január 13-án és 20-án. A községi könyvtár 
szervezőmunkájának eredményeképpen az első napon 
ugyanis 40 általános iskolás kisdiák jelent meg az olva-
sóteremben és hallgatta meg az EU történetéről készített 
prezentációnkat. A felső tagozatos tanulók meglepően jól 
informáltak voltak a történeti résszel kapcsolatosan, és 
ügyes hozzászólásokkal színesítették az előadást. 
Az óra második felében a diákok egy, az EU-val kapcso-
latos tesztlapot töltöttek ki. A tesztlapok értékelése után 
a legjobban teljesítő nebulók az irodánk által biztosított 
ajándéktárgyakból választhattak. Azonban nem csak a 
legügyesebbek távozhattak ED-es ajándékokkal, hanem 
minden megjelent, hiszen az Iroda nagy mennyiségű, Brüsz-
szelből érkezett kiadvánnyal érkezett a helyszínre.
A második, január 20-i bökönyi látogatás célközönsége a 
középiskolás és fiatal felnőtt korosztály volt. Munkatársunk 
az EU más országaiban történő munkavállalási lehetősé-
gekről, a munkavállalókat megillető alapvető jogokról, 
valamint az EU-s országok tanintézményeiben történő ta-
nulás feltételeiről tartott előadást. 
A fiatalok érdeklődve hallgatták a prezentációt, annál is 
inkább, mert elmondásuk szerint többen is fontolgatják kö-
zülük a hosszabb-rövidebb ideig tartó külföldi tapaszta-
latszerzést. 
Január és február hónapokban, az iroda éves cselekvési 
tervében megfogalmazottak szerint, munkatársaink a kis-
térségi társulásokkal való hálózatépítéshez kapcsolódó 
látogatásokat valósították meg. Az üléseken a társulási ta-
goknak bemutatásra került Irodánk működése, tevékeny-
ségi köre és a 2010-es évre tervezett programjaink. 

2010. március havát a különféle konferenciákon való 
részvétel hónapjaként tarthatjuk számon az Iroda éle-
tében. Elsőként március 5-én, a Megyei Fejlesztési Ügy-
nökség által szervezett „Határmenti Turizmus Napja” című 
konferencián és kiállításon vettünk részt, amely a nyíregy-
házi Primom Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Köz-
pont előadótermeiben volt megrendezve. A Europe Direct 
iroda a kiállító terem egyik legforgalmasabb helyén állít-
hatta fel standját és mutatkozhatott be a kiállítást felke-
reső közönségnek. 
Március 9-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd-
hulladék-gazdálkodási Társulás „Modellértékű hulladék-
gazdálkodás kialakítása a Beregszászi járásban” című 
projektjének zárókonferenciáján volt lehetőségünk részt 
venni, március 10-én pedig ismét a Primom Alapítvány 
központjába látogattunk el, ahol az irodánk fenntartó 
szervezete által menedzselt „Befektetés-ösztönzés a ma-
gyar-ukrán határövezetben” című projekthez kapcsolódó 
konferencia és üzletember találkozó került megrendezés-
re.  
És végül, de nem utolsó sorban  március 18-án  a Megye-
háza dísztermében reprezentáltuk hálózatunkat, mégpe-
dig az EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány szervezésében 
megrendezésre került, s szakmailag igen fontos, „A ma-
gyar eU-elnökség 2011: kihívások és lehetőségek” című 
konferencián. Ezen a napon nemcsak kiállítóként jelentünk 
meg a Bessenyei-teremben, hanem felkérésre a konfe-
rencia kép- és hangtechnikai lebonyolításában is jelentős 
részt vállaltunk.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség keretében működő Europe 
Direct Információs Központ a 2010-es év első felében is – csakúgy, mint korábban – megragadott minden lehetséges 
alkalmat, hogy teljesítse küldetését. Az Európai Unióval kapcsolatos tájékoztató tevékenység megszervezéséhez a me-
gyében működő partnerszervezetekkel, oktatási és kulturális intézményekkel való együttműködés, valamint a megye kü-
lönböző pontjain szervezett és tervbe vett rendezvényeken való megjelenés biztosít megfelelő alapot. Az alábbiakban 
az idei év legérdekesebb eseményeiről olvashatnak röviden. 

A bökönyi könyvtárban 2010. január 13-án

Konferencia a magyar EU elnökség jegyében
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Április havi legérdekesebb programunk egy alapfokú 
oktatási intézményhez kapcsolódik: április 20-án rendez-
te meg a nyíregyházi Kazinczy Ferenc Általános Iskola a 
„Csehország bemutatkozik” című programját, amelynek 
megszervezéséhez irodánk is segítséget nyújtott.

Az esemény keretében – amely a Nyíregyházán immár 
3. éve megrendezésre került „Cseh napok” című rendez-
vényhez kapcsolódott – a Kazinczy iskola általános isko-
lás vendégcsoportot fogadott Csehországból. Az iskola 
aulájában kiállított, a két országot bemutató dekoráció 
elkészítésében segédkeztünk, valamint egy-egy kvíz kér-
déssort is összeállítottunk a diákoknak magyar és angol 
nyelven, mely alapján tesztelni tudták a vendég, ill. a fo-
gadó országról szerzett ismereteiket. 

Még ma, 6 évvel az uniós csatlakozásunkat követően sem 
tudják sokan, hogy május 9-én ünnepeljük kontinens szerte 
az európa Napot, amely az Európai Unió politikai-gazda-
sági egységét hivatott reprezentálni. Éppen ezért irodánk 
Nyíregyházán a Kossuth téren egy információs sátrat fel-
állítva szólította meg a járókelőket és beszélgetett el velük 
a közösséghez kapcsolódó témákról. Brüsszelből kapott 
tájékoztató füzetekből válogathattak az arra járók, va-
lamint EU-s tudáspróbákkal, játékokkal próbálkozhattak a 
vállalkozó szelleműek.

Május 14. volt a leadási határideje az ezévi, a megye 
középiskolásainak meghirdetett pályázatunknak, melynek 
címe: „Az európai Unióra váró kihívások a lisszaboni 
Szerződés tükrében”. A pályázat fő célja az volt, hogy a 
fiatalok figyelmét a Lisszaboni Szerződés célkitűzéseinek, 
ill. törekvéseinek vizsgálatán keresztül az Európai Unió 
mindennapi működésének megismerésére irányítsa. Ennek 
megfelelően esszé vagy újságcikk formájában be kellett 
mutatni, hogy milyen változásokat jelent az Európai Unió 
mindennapi működésében a Lisszaboni Szerződés által 
végrehajtott szerződéses reform, és a különböző módo-
sítások hogyan érintik a tagállamokat és az uniós polgá-
rokat. 
A pályázati téma azonban meglehetősen komplikáltnak 
bizonyult, mivel összességében kevesebb versenyművet 
postáztak a diákok, mint ahogyan azt munkatársaink elő-
zetesen várták. Ebből a megfontolásból kiindulva a pá-
lyaművek értékelésénél a diákok között nem állítottunk fel 
helyezési sorrendet, hanem mindenkit egyenlően jutalmaz-
tunk.

A június hónap legnagyobb ED-s eseménye a már hagyo-
mányosan, minden évben a Krúdy Art Mozival közösen 
megrendezésre kerülő „európai Filmhét” volt.  A június 
7-11. között 5 alkalommal ingyenesen vetített filmek mind-
egyike valamilyen módon (történet, gyártás, forgalmazás 
stb.) a közösség országaihoz kapcsolódik. Az európai kul-
túra, ízlésvilág ilyen módon történő népszerűsítése, vala-
mint a vetítéseket követő ajándéksorsolás nagy tetszésnek 
örvendett a megye mozirajongóinak körében.

Terveink a nyárra
A nyári időszak beköszöntével – a korábbi évekhez hason-
lóan – ismét nagyszámú vidéki szabadtéri rendezvényen 
(falunapokon, expókon, fesztiválokon) való megjelenést 
tervezünk. Ezen rendezvények közül legelső állomásunk jú-
lius 15-16-án a rakamazi Tisza-kemping lesz, ahol a Hegy-
alja Fesztiválra kilátogató fiatalokkal fogunk találkozni az 
országos rendezvénnyé fejlődött „Csobbanj európával” 
című programsorozat keretében. Várhatóan sátort állítunk 
még a Gyarmati Vigasságok, a szatmárcsekei Nemzetközi 
Szilvalekvárfőző Verseny, a Demecseri Káposztás Napok, 
a Tanévnyitó Kavalkád, valamint a nyíregyházi Gyümölcs-
karnevál helyszínein is.

Kazinczy Ált. Isk. - Csehország bemutatkozása

EU-s filmhét a Krúdy Art Moziban

Európa Nap a Kossuth téren
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Útmutató a Lisszaboni Szerződéshez
A milliók életébe kerülő pusztító háborúk évtizedei után az 
EU megalapítása új korszak hajnalát jelentette, azt, hogy 
az európai országok problémáikat tárgyalások révén, s 
nem pedig erőszak alkalmazásával fogják megoldani. 
Ma az EU tagjainak számos kedvezményben van részük: 
ilyen pl. a határok nélküli piac, ahol az egységes valu-
ta könnyebbé és hatékonyabbá teszi a kereskedelmet, a 
munkavállalói jogok megerősödése, az emberek szabad 
mozgása és a tisztább környezet. 
A 2009. december 1. előtt életben lévő szabályokat azon-
ban egy sokkal kisebb közösség számára hozták létre, 
amelynek még nem kellett szembenéznie olyan globális ki-
hívásokkal, mint az éghajlatváltozás, a globális gazdasági 
recesszió vagy a határokon átnyúló nemzetközi bűnözés. 
Az Unió – saját bevallása szerint – képes és elkötelezett 
e problémák megoldására, azonban a gyakorlatban ez 
csak akkor lehetséges, ha hatékonyabbá tudja tenni mű-
ködését.  

Éppen ez a 2009. december 1-jén életbe lépett Lisszaboni 
Szerződés (más néven: Reformszerződés) célja: demokra-
tikusabbá, hatékonyabbá és átláthatóbbá tenni az EU-t. A 
szerződés egyrészt nagyobb beleszólást enged a polgá-
roknak és a parlamenteknek az európai szintű történések-
be, másrészt tisztább és egységesebb hangon szólaltatja 
meg Európát a nemzetközi színtéren – szem előtt tartva a 
nemzeti érdekeket is. 

A Lisszaboni Szerződés legfontosabb rendelkezései: 
⇒ Demokratikusabb működés, nagyobb fokú nyitottság
A polgári kezdeményezés új fogalma azt jelenti, hogy – 
az EU 500 millió lakosából – az uniós tagállamok legalább 
harmadából (azaz jelenleg legalább kilenc tagállamból) 
legkevesebb 1 millió polgár petícióban kérheti az Európai 
Bizottságot új szakpolitikai javaslatok előterjesztésére. 
Kibővül az Európai Parlamentnek a Miniszterek Tanácsával 
megosztott döntéshozatali jogköre: az EU polgárok által 
közvetlenül megválasztott európai parlamenti képviselők 
nagyobb befolyással lesznek a jogalkotásra és az EU költ-
ségvetésére. 

A nemzeti parlamentek számára egy új „korai riasztási 
rendszer” fog lehetőséget biztosítani arra, hogy észrevé-
telezzék a jogszabálytervezeteket, és ellenőrizzék, hogy 
az EU nem lépi-e túl hatáskörét olyan ügyekbe avatkozva, 
amelyeket nemzeti vagy helyi szinten volna jobb megol-
dani. 

⇒ Gyorsabb és hatékonyabb döntéshozatal 
A Miniszterek Tanácsában az egyhangú döntés helyét 
egyre inkább a minősített többségi szavazás foglalja el. 
Ennek köszönhetően gyorsabban és hatékonyabban lehet 
cselekedni. Ez azt jelenti, hogy 2014-től a Miniszterek Ta-
nácsa döntéseihez a tagállamok 55%-ának támogatása 
szükséges, amennyiben ez megfelel az európai lakosság 
legalább 65%-ának is. 
A legfontosabb területeken azonban, mint pl. az adóügy 
vagy a védelem, továbbra is a Tanács egyhangú szava-
zatára lesz szükség. 

⇒ Az uniós intézmények modernizálása
Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője / a 
Bizottság alelnöke elnevezéssel új poszt jött létre, amely 
egyesíti a külügyekért felelős biztosi és a közös kül- és biz-
tonságpolitikáért felelős posztokat. Az európai Külügyi 
Szolgálat létrehozása, és az európai Ügyész kinevezése 
szintén a közösség modernizációját és demokratikusabbá 
tételét szolgálja. 
Azért, hogy az Európai Tanács munkája folyamatos és kö-
vetkezetes legyen, létrehozták az Európai Tanács (állandó) 
elnökének tisztségét.  Betöltőjét az Európai Tanács tagjai 
minősített többséggel két és fél éves, egyszer meghosz-
szabbítható mandátummal választják. A pozíciót jelenleg 
a belga Herman Van Rompuy tölti be. Az EU Tanácsot így 
elválasztják a Miniszterek Tanácsától, melynek üléseit a 
nyilvánosság előtt kell tartani. 

⇒ Gazdaságpolitika
A Szerződés megerősíti azon kötelezettségvállalást, amely 
szerint az Unió egy gazdasági és monetáris uniót hoz létre, 
amelynek fizetőeszköze az euró. 

⇒ Biztonság és védelem
A Szerződés pontosabban fogalmazza meg az EU-nak a 
közös kül- és biztonságpolitika terén betöltött szerepét. 
Előírja például, hogy a tagállamok a közös biztonság- és 
védelempolitika végrehajtásához szükséges polgári és ka-
tonai kapacitást kell az Unió rendelkezésére bocsátaniuk. 
A Szerződés (önkéntes jellegű) szolidaritási záradékot ve-
zet be arra az esetre, ha egy tagállamot terrortámadás 
ér, illetve ha természeti vagy ember okozta katasztrófa 
áldozatává válik.  Lehetőséget teremt arra is, hogy a vé-
delem területén szorosabban együttműködni kívánó álla-
mok megerősítsék együttműködésüket. 
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⇒ Szociálpolitika
Az EU-nak tartózkodnia kell minden olyan fellépéstől, 
amely csökkentené a tagállamok szerepét olyan szolgál-
tatások nyújtása terén, mint az egészségügy, a szociális 
szolgáltatások, a rendőrség és a biztonsági erők, vagy az 
állami iskolák működtetése. 

⇒ Önálló jogi személyiséggé válás és a pillérrendszer el-
törlése
A Lisszaboni Szerződés módosítja az Európai Unióról szóló 
szerződést (Maastrichti Szerződés, 1993. nov. 1.), és az 
Európai Közösséget létrehozó szerződést (Római Szerző-
dés, 1957. márc. 25.). A maastrichti szerződés által létre-
hozott pillérrendszer teljes egészében átalakításra került. 

Korábban a három pillér – az Európai Közösség, a rendőri 
és igazságügyi együttműködés, valamint a közös kül- és 
biztonságpolitika – közül csak a Közösségnek volt önálló 
jogi személyisége. Az egységesítéssel az európai Uniót 
önálló jogi személyiséggel ruházták fel. E változás cse-
lekvőképesebbé teszi az EU-t, különösen a külügyek terén. 
Ilyen formában a közösség hatékonyabban, következete-
sebben és hitelesebben tud majd eljárni a világ többi ré-
szével fenntartott kapcsolataiban.
Forrás: 
- Útmutató a Lisszaboni Szerződéshez - 2009 című kiadvány, 
Európai Bizottság, Kommunikációs Főigazgatóság
- Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Lisszaboni_szerző-
dés

Az Európai Bizottság üdvözli az örökléssel kapcsolatos többnyelvű honlapot, amely a
nemzeti jogszabályokról tájékoztatja a polgárokat

A szabad mozgás az Európai Unió polgárainak alapvető joga. Mintegy 9 millió európai él ezen jogával, és telepedik 
le származási országán kívül. Minden évben mintegy 450 000 nemzetközi örökösödési ügyre kerül sor az EU-ban, 
összesen több mint 120 milliárd EUR értékben. Házak, bankszámlák és különböző vagyontárgyak tulajdonosaiként a 
családok az EU 27 tagállamának különböző joghatósági szabályaival és alkalmazandó jogával szembesülnek. Például 
ha egy brit állampolgár, akinek Dél-Franciaországban volt háza, meghal, tulajdona vonatkozásában a francia vagy 
az Egyesült Királyságbeli öröklési jog alkalmazandó? Azzal a céllal, hogy segítse a polgárok tájékoztatását e jogsza-
bályokkal kapcsolatban, az Európai Unió Közjegyzői Tanácsa – az Európai Bizottság támogatásával – létrehozott egy 
honlapot, amely 2010. június 28-ától elérhető 22 uniós nyelven és horvátul a következő címen:
www.successions-europe.eu

Távközlés: július 1-jétől új intézkedések lépnek életbe
a barangolásos adatátvitel miatt ne szökjön égbe a számla, a barangolásos beszédhívások 

díjkorlátja pedig tovább csökken
2010. július 1-jétől a fogyasztóknak nem kell többé ag-
gódniuk, hogy számlájuk az égbe szökik, ha az Európai 
Unión belüli külföldi útjuk során telefonjukkal vagy számí-
tógépükkel a mobilhálózaton keresztül interneteznek. Az 
Európai Unió barangolási szabályozásának köszönhetően 
július 1-jétől a külföldre utazók adatátviteli barangolási 
díjkorlátja automatikusan 50 EUR lesz (áfa nélkül), ha-
csak azt maga a felhasználó nem állította át ennél kisebb 
vagy nagyobb összegre. A mobilszolgáltatók kötelesek 
lesznek ügyfeleiknek figyelmeztetést küldeni e díjkorlát 
80%-ának elérésekor. A szolgáltató köteles lesz a mobil-
internetkapcsolatot megszakítani a díjkorlát elérésekor, 
kivéve ha az ügyfél jelezte, hogy az adott hónapban to-
vábbra is igénybe szeretné venni az adatátviteli baran-
goló szolgáltatást.
Ezenkívül a barangolásos adatátvitel nagykereskedel-
mi díjának felső határa megabájtonként 1 euróról 80 
eurocentre csökken. A barangolásos hívások (áfa nél-
küli) maximális percdíja a jelenlegi 43 eurocentről 39 

eurocentre csökken, míg a hívásfogadás percdíja (áfa nél-
kül) legfeljebb 15 eurocentbe fog kerülni, a jelenlegi 19 
eurocent helyett. Az Európai Unión belüli külföldi híváskez-
deményezés és –fogadás díja 73%-kal lesz olcsóbb, mint 
2005-ben, amikor az Európai Unió először tett intézkedé-
seket a túlzott barangolási díjak ellen.
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Juvenes Translatores 2010: Idén is megrendezésre kerül 
az Európai Bizottság fordítási versenye

A három sikeres, 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben megrendezett versenyt követően 
idén negyedik alkalommal indítja újra az Európai Bizottság a JUVENES TRANSLATORES 
elnevezésű fordítási versenyt. A verseny célcsoportja az Európai Unió valamennyi 17 éves 
középiskolás tanulója. 

A résztvevők feladata, hogy az EU 23 hivatalos nyelve közül a versenyzők által választott bármely nyelvi kombináci-
óban fordítsanak le egy szöveget. A lefordított szövegeket az Európai Bizottság fordítói értékelik, és ők választják ki 
tagországonként a legjobb fordítást. A győztesek meghívást kapnak egy kétnapos brüsszeli látogatásra! 

A versenyre 2010. szeptember 1. és október 20. között lehet jelentkez-
ni az alábbi weboldalon keresztül: http://ec.europa.eu/translatores 

A verseny napja: 2010. november 23.
A nyertesek nevét 2011 első felében hozzuk nyilvánosságra, a nyere-

ményátadó ünnepségre is ekkor fog sor kerülni.
További információk: DGT-TRANSLATORES@ec.europa.eu

PARTNERSÉG HATÁROK NÉLKÜL

A programban teljes jogú tagként vesznek részt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Kassa és Eperjes megyék, Szatmár és 
Máramaros megyék, valamint Kárpátalja és Ivano-Frankivszki megyék. 
A három szomszédos terület, ún. „adjacent region” közül Borsod-Abaúj-Zemplén megye – a földrajzi elhelyezkedé-
sére és a Közös Operatív Program költségvetéséhez a 
magyarországi keretből történő hozzájárulás arányára 
tekintettel – korlátozás nélkül vehet részt a programban. 
A két további szomszédos régió – Szucsava megye (Ro-
mánia) és Csernovici megye (Ukrajna) – területén bejegy-
zett szervezetek részvétele a programban meghatározott 
módon korlátozott. 

2010. június 24-én meghirdetésre került az eNpi program második pályázati felhívása. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. október 26. 14 óra.

További információk: 
HU-SK-rO-UA eNpi Közös Szakmai Titkárság 
H-1016, Budapest, Gellérthegy utca 30-32.
Telefon: +36 1 224 3294, Fax: +36 1 224 3291
E-mail: info@huskroua-cbc.net 
Web: www.huskroua-cbc.net ; www.vati.hu 

HU-SK-rO-UA EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI ÉS PARTNERSÉGI ESZKÖZ CBC 2007-2013

A Közös Operatív Program támogatásra jogosult területe az alábbi magyarországi, szlovákiai, romániai és ukrajnai 
határ menti NUTS III szintű területi statisztikai számbavételi egységeket foglalja magába:

Magyarország Szlovákia románia Ukrajna

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye

Borsod-Abaúj-zemplén megye
(mint teljes részvételi jogosultságú ún. 
szomszédos terület – adjacent region)

Kassa megye

eperjes megye

Szatmár megye

Máramaros megye

Szucsava megye
(mint ún. szomszédos terület – adjacent 

region)

Kárpátalja megye

ivano-Frankivszki megye

Csernovici megye
(mint ún. szomszédos terület – adjacent 

region)


