
 
 
 
 

 
 
 

RECOM HU-AT – konferencia 

Hálózatépítı workshopok eredményei  
Sopron, 2010. 05.26. 

Idıpont: 14:00-15:40 | Résztvevık száma összesen 100 fı 

Témák – moderátorok 

1.téma: környezet és energia 
moderátor: Hartmut Dumke, mecca  

2.téma: turizmus 

moderátor: Dr. Hannes Schaffer, mecca 

3.téma: közlekedés és mobilitás 

moderátor: Vissi András, Scardobona 

4.téma: képzés és munkaerıpiac 

Gastgeber: Andreas Dillinger, mecca 

5.téma: gazdaság, kutatás, innováció 

moderátor: Molnár Roland, Scardobona 

Környezet és energia 

Moderátor: Hartmut Dumke 

Hálózati kapcsolattartók: Andreas Weiß és Hajnalka Triteos Meidlik, 
Regionalmanagement Niederösterreich  

Kérdés: Mely témák és információk bírnak különös jelentıséggel a környezet és 

energia témakörön belül, illetve milyen napirendi pontok kerüljenek a következı 

hálózati találkozó programjába?  

Fontos és érdekes vízügyi témák: ökológiai intézkedések a (részben kisebb) 
vízerımőveknél, „pro Rába“ program (árvízvédelem és elırejelzés), Murai vízügyi 
menedzsment, Duna-térség stratégia, határon átnyúló folyórendszerek. 

• A jövıben a helyi erıforrások hatékony felhasználása, a „zöld“ foglalkozások és a 
bio üzemanyagok jelentısége meg fog nıni  

• Egy hasonlóan érdekes téma a biomassza-folyadék gyártás. Ez egy tárolható 
energiahordozó, és további feldolgozásra alkalmas alapanyag. Mivel az olaj nem 
csupán energetikailag fontos, hanem többek között a mőanyaggyártás 
szempontjából is, és ezért középtávon szükégessé válik a helyettesítése. 

• Van-e Magyarországon kapcsolódási pont az osztrák „Talajszövetség“ (elsı 
mintatelepülése Ausztriában Lilienfeld) és „Ökopontprogram“ 
kezdeményezésekhez? 

• Magyarországon a biomassza főtımővek rendszere még erısen központosított. A 
jövıben törekedni kell a központosítás megszüntetésére. Magyarországon több 



 
 
 
 

 
 
 

kilométernyi távhıvezeték van, mint Ausztriában.  

• A Nyugat-Pannon Egyetem megfelelı (vezetı) partnere lehet egy tudományos 
biomassza kutatással foglalkozó projektnek. A magyar domborzati adottságok 
következtében itt a mezıgazdasági biomassza jelent nagyobb potenciált, ezen a 
téren vannak tapasztalok, az erdészeti biomassza sokkal kevésbé jellemzı.  

• A Wieselburgi Fıskola kiemelkedı szakterületei a talajszövetség, körforgás-
erıforrásgazdálkodás, kommunális energiagazdálkodás, amely területeken az 
intézmény részben határon átnyúló együttmőködéseket is kialakított.  

• A burgenlandi „Technológiaoffenzíva“ (TOB) és a szintén burgenlandi 
„Energiaügynökség“ (BEA) szintén aktívan részt vesznek határon átnyúló 
energiaprojektekben.  

• Keszthely és Bécsújhely egy közös környezettudatos képzési projektet terveznek. 
Ez a képzési forma fıként települések számára jelenthet egy fontos jövıbeni 
célkitőzés.  

• A növényi olaj, mint gépjármő üzemanyag felhasználásának terén még sok 
kihasználatlan lehetıség rejlik – regionális adottságoktól és lehetıségektıl 
függıen. A határon átnyúló mezıgazdasági együttmőködések, szövetségek 
további lehetséges témája az energia elıállítás, valamint az élelmiszeriapri 
felhasználás céljából termesztett szántóföldi növények vegyes termesztése. 

• Magyarországon a regionális energiagazdálkodás még nem elterjedt.  

Kérdés: Milyen elvárásokat támaszt e szakterületen a RECOM-mal szemben?  

• Adatbázis készítése az egyes országok környezet-energia szektorainak – vízügy, 
környezetvédelem, energiagazdálkodás, árvízvédelem, biomassza elıállítás és 
hasznosítás – szereplıirıl (vállalkozások, szervezetek települési és régiós 
szinten), valamint szakmai konferenciák, partnerbötzék rendszeres szervezése  

• annak megállapítása, hogy a sok potenciális partnerszervezet közül melyek azok, 
amelyek különösen alkalmasak határon átnyúló együttmőködések kialakítására. 
Pl.: „Espan“ és „Health“ (energiahatékonyság kórházakban) projektek. 

• A RECOM folytathatná az EuRegio West-Pannonia hálózatépítı tevékenységét 

• Tájékoztatás szolgáltatás arról, hogy Magyarországon hol tart a 
vízgazdálkodásés árvízvédelem, valamint kapcsolódás pontok keresése a 
magyar és az osztrák vízügyi területek között  

• A környezet és energia témakört összekötni a városok közötti együttmőködés 
témakörével, mint pl. Graz esetében 

• a RECOM, mint ahogy eddig is, a jövıben is az alulról felfelé építkezés elvét 
követve támogatja a létrejövı kezdeményezéseket  

• a RECOM találjon és használja ki a szinergiákat INTERRACT national contact 
point-tal (létrejövıben van egy „Keep“ elnevezéső projekt-adatbank), és ne 
kizárólag az európai területi együttmőködési programokra, hanem 
általánosságban a határon átnyúló együttmőködésekre koncentráljon  



 
 
 
 

 
 
 

• kommunikációs tréningek (projektek nyilvánosságra vonatkozó követelményeinek 
való megfelelés) szervezése és lebonyolítása  

 

 

Turizmus 

Moderátor: Hannes Schaffer 

Hálózati kapcsolattartók: Günther Monschein és Martin Nagler 

Stájerországi Tartományi Hivatal, 16. sz. Osztály 

Kérdés: Mely témák és információk bírnak különös jelentıséggel a turizmus 

témakörön belül, illetve milyen napirendi pontok kerüljenek a következı hálózati 

találkozó programjába? 

• A turisztikai piacon történı közös megjelenés, közös marketing lenne nagyon 
fontos (határmenti régiók osztrák és magyar oldalon). A European Spa World 
projekt esetében ez nem mőködött, elemzésre lenne szükség, hogy miért nem, a 
levont következtetésekbıl pedig tanulni kellene. 

• Kulturális örökség témakörben szeretett volna a Kelet-stájer Turisztikai Szövetség 
és a Stájer Kastélyút egy osztrák-magyar projektet megvalósítani, azonban nem 
találtak partnert Magyarországon. Ennek lehetséges oka, hogy Magyarországon 
nincs megfelelı turisztikai szervezeti struktúra.  

• Valent Éva, a Turisztikai Szakállamtitkárság képviselıje szerint folyamatban van 
ezen struktúrák kiépítése országos, régiós és települési szinteken egyaránt. 
Létezik egy koordinátor, aki ezen témakört illetıen megfelelı kapcsolattartó 
személy lehet. 

• Olyan turisztikai részterületek is lefedésre kerülhetnének, amelyekre eddig még 
nem született konkrét projekt, holott az együttmőködés szempontjából érdekes 
lehet (Pl.: wellness- és egészségturizmus, képzés és foglalkoztatás a 
turizmusban, E-mobilitás stb.)  

Kérdés: Milyen elvárásokat támaszt e szakterületen a RECOM-mal szemben?  

• Információ- és tapasztalatcsere céljából találkozók szervezése 

• Országos, regionális és települési szinteken az egymásra találás és 
összehangolódás támogatása  

• Stratégiák áttekinthetıvé tétele, rámutatás, ha ezek valahol fedésben vannak 
egymással 

• A projektek eredményeinek kiértékelése és közzé tétele, projektadatbázis 
készítése és közzé tétele, közös stratégiák létrehozása a közös régió számára, 
projekt-térkép létrehozása: hogyan illeszkednek egymáshoz az egyes projektek?  

• Gyakran visszatérı problémát jelent a két ország eltérı turisztikai mőködése, 
szervezeti felépítése. Ezért szükséges lenne kidolgozni, hogy lehetséges-e, és ha 
igen, hogyan lehet a két rendszert összehangolni, azaz hogyan lehetne 
Magyarországon az ausztriaihoz nagyon hasonló struktúrát felépíteni? 



 
 
 
 

 
 
 

• Egy kis projektek támogatására létrehozott forrásalap lenne szükséges, mivel a 
települési önkormányzatokra nehezedı nyomás következtében fennáll a veszélye 
annak, hogy a határon átnyúló együttmőködések visszaszorulnak. A régióknak 
konkrét, megvalósítható projektötletekkel kell az együttmőködéseket támogatni, 
erre jó példa az „Almenland“ („Alpesi vidék“) projekt.  

• Több információ kellene a magyar mővészeti és kulturális kínálatról, ennek 
érdekében kapcsolattartás magyar mővészekkel 

• Tervezett projektek adatbázisát elkészíteni  

• A különbözı turizmus stratégiák (köztük marketing stratégiák) és projekt 
kezdeményezések „összefésülése“, ezen keresztül is a hiányzó projektpartnerek 
megtalálása. A megvalósuló projektek helyben történı megtekintése, 
tanulmányutak szervezése. Koordinációs tevékenység: a megfelelı személyek 
kiválasztása.    

• Partnerek keresése egy, a turisztikai GPS-rendszer kiépítését célzó közös 
projekthez. Turisztikai régiók összegyőjtése. A különbözı turisztikai régiók 
információs rendszereinek összehangolása, nem csak a projektek, hanem 
minden együttmőködés esetében. Stratégiai egyeztetés és projektfejlesztés a 
következı támogatási idıszakra vonatkozóan. 

• Projektekrıl információnyújtás, tanácsadás, támogatás, szükség esetén 
beavatkozás a projektekbe, a RECOM átvehetné az EuRegio AT-HU néhány 
feladatát.  

• Partnerkeresés támogatása, koordináció és szinergiák hasznosítása.  

• Támogatás a pályázatok beadásában, és a projektek megvalósításában, 
minıségemelés  

• Partnerkeresés. Hogyan lehet egy projektet jól megvalósítani, és a problémákat 
elkerülni? Témakoordináció. 

• İsszel tervben van egy RECOM által szervezett, 2 napos tursztikai tanulmányút.  
Ezzel kapcsolatban Günther Monschein vár a hálózati partnerektıl ötleteket, 
javaslatokat, információkat (mit érdemes megtekinteni, lebonyolítás, célcsoport 
stb). 

• A RECOM a Közös Technikai Titkársággal együtt tervezi egy komlett adatbázis 
létrehozását, amely a támogatott projekteket, és azokról szóló lényeges 
információkat tartalmazná. Ugyancsak tervben van egy turisztikai szereplı térkép 
létrehozása, amely a két ország struktúráját hivatott jól áttekinthetı formában 
bemutatni. 

• A RECOM a hálózatépítést rendezvények, találkozók, workshopok, szakértıi 
elıadások, projektbemutatók finanszírozásával, valamint információs, fordító- és 
tolmácsszolgálat felállításával kívánja támogatni (egy nagyobb turisztikai 
rendezvény jövı évben valósul meg)  

• Hálózati találkozók évente kétszer lesznek, igény esetén egész naposak lesznek, 
és egy projektpartnernél vagy egyéb turisztikailag érdekes helyszínen, a régiót 



 
 
 
 

 
 
 

tekintve földrajzilag egyenletes eloszlásban kerülnek megrendezésre. 
 

 

Közlekedés és mobilitás 

Moderátor: Vissi András  

Hálózati kapcsolattartó: Daniela Schuster, Regionalmanagement Burgenland   

Kérdés: Mely témák és információk bírnak különös jelentıséggel a közlekedés és 

mobilitás témakörön belül, illetve milyen napirendi pontok kerüljenek a következı 

hálózati találkozó programjába? 

• A kétoldalú együttmőködések létrejöttét a közlekedés területén az alábbi 
problémás tényezık akadályozzák: 

• nyelvi és kulturális „falak“  

• A szervezeti struktúrák különbözıségei meghenezítik az együttmőködéseket. Pl: 
a másik országban kihez kell fordulnom, ha egy útszakaszt határon átnyúlóan 
szeretnék meghosszabbítani, vagy ha egy buszjáratot határon átnyúlóvá 
szeretnék tenni? 

Kérdés: Milyen elvárásokat támaszt e szakterületen a RECOM-mal szemben?  

• Tolmácsok rendelkezésre bocsátása 

• Az egyes országokban a megfelelı kapcsolattartók megnevezése és közvetítése  

• Szakmai hálózati találkozók szervezése, ahol célzottan és a megfelelı 
részletezettséggel lehet a fenti problémákról beszélgetni 

• Közlekedés témájú konferenciák, egyéb rendezvények idıpontjairól a RECOM 
partnerek tájékoztatása, ezeken részvétel. Pl.: a Magyar Közút és a GYSEV 
rendezvényei.  

• Egy olyan internetes felület létrehozása, amely a folyamatban lévı ETE 
projektekrıl és a RECOM hálózatok számára érdekes rendezvényekrıl ad 
folyamatos, naprakész tájékoztatást 

• Annak pontos meghatározása és kommunikálása, hogy a partnerkeresésre a 
RECOM költségvetésébıl milyen szolgáltatásokra mennyi pénzt lehet igénybe 
venni? (pl.: utazás-, szállás-, tolmácsköltségek) 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

Képzés és munkaerıpiac 

Moderátor: Andreas Dillinger 

Hálózati kapcsolattartók: Birgit Peters és Forgács Júlia, Bécs Város – 27. sz. 
magisztrátus  

Kérdés: Mely témák és információk bírnak különös jelentıséggel a képzés és 

munkaerıpiac témakörön belül, illetve milyen napirendi pontok kerüljenek a 

következı hálózati találkozó programjába? 

• Erre a szakterületre nem jellemzı a „rendezvényturizmus“, csak nagyon kevés 
saját rendezvény van, a RECOM tölthetné be a rendezvényszervezı és 
információáramoltató szerepet. 

• Háttér: néhány szakterületek, pl. a munkaerıpiaci területen, már mőködnek 
hálózatok. A képzés területén nem ez a helyzet: itt még nem alakultak ki a 
partnerségek. 

• Javaslat a hálózati találkozókhoz: ısszel, az elsı beszámolási idıszak után össze 
lehetne hívni a projektgazdákat, hogy megbeszélhessék az elszámolás 
nehézségeit, és a problémák lehetséges megoldásait. Erre az alkalomra meg 
lehetne hívni a FLC képviselıjét is.   

• A RECOM átfogó információkkal szolgálhat, ezek kicserélését segítheti, a 
szlovák-osztrák és osztrák-magyar rendezvények, programok által más 
programterületekrıl is vonhat be szereplıket. Centrope projektpartnerek is 
bevonhatók. 

• Az osztrák-magyar IH és JTS is bevonható az információs áramlatba.  

Kérdés: Milyen elvárásokat támaszt e szakterületen a RECOM-mal szemben? 

• A munkaerıpiac projektjeinek áttekinthetıségét biztosítsa: a futó, a megvalósult, 
a tervezett projekteket, illetve a kontaktszemélyeket és tematikus súlypontokat is 
beleértve.  Háttér: ezen a területen már kb. 10 éve futnak különbözı projektek. Az 
a cél, hogy az esetleges duplikációkat, átfedéseket kiküszöböljük, és a 
projektfejlesztés idejét optimalizáljuk. 

• Partnerkeresı adatbázis létrehozása, a potenciális projektpartnerek fıbb 
adataival és egyéb információkkal. 

• Információszolgáltatás releváns rendezvények ismertté tétele céljából 
Informationsplattform bzw. Verteiler für einschlägige Veranstaltungen (honlap, 
hírlevél, körlevél stb.) 

• Az egyes projektek eredményeinek és indikátorainak közzé tétele a nyilvánosság 
számára, a projektekrıl rendszeres állapotjelentés (pl. félelves találkozók 
formájában) 

• Rendezvénymenedzsment: megbizonyosodni arról, hogy az információk valóban 
a megfelelı helyre jutnak el 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

Gazdaság-kutatás-innováció 

Moderátor: Molnár Roland  

Hálózati kapcsolattartó: Gyurácz Gergely, Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség 

Kérdés: Mely témák és információk bírnak különös jelentıséggel a gazdaság-

kutatás-innováció témakörön belül, illetve milyen napirendi pontok kerüljenek a 

következı hálózati találkozó programjába? 

• Több információ kellene más projektekrıl és a szomszédos ország 
keretfeltételeirıl 

• Nincs egy koherens információs rendszer a határon átnyúló együttmőködések 
számára. A projektpartnereknek a szükségesnél kevésbé tájékozottak más 
projektekkel kapcsolatosan. 

Kérdés: Milyen elvárásokat támaszt e szakterületen a RECOM-mal szemben? 

• Információcsere, a RECOM váljon a futó és tervezett ETE projektek plattformjává, 
adatbázisává. Segítse elı a szakterületek szerinti partnerkeresést.  

• A RECOM létrehozhatna egy adatbázist, amely tartalmazza a legfontosabb 
szervezeteket az osztrák-magyar határmenti térségben. 

• A RECOM szinergiákat találhatna egymáshoz illeszkedı projektek között, és 
ezeket dokumentálhatná, valamint készíthetné a térség projekttérképét.  

• Workshopokat szervezhetne és bonyolíthatna le projektmenedzserek részére 
projektelıkészítés, pályázatbeadás és megvalósítás témakörökben. 

• A RECOM a tapasztalatcsere színtere lehetne senior és junior 
projektmenedzserek számára. 

• Szakmai workshopok szervezése, beleértve a kutatás témakört is. 

• A honlapon hír, hírlevél formájában tájékoztatás határon átnyúló projektekrıl és 
tevékenységekrıl 

• Manapság nehéz feladat a vállalkozások motiválása. Ha egy a RECOM céljaival 
egybevágó workshopot szervez egy cég vagy szervezet, a RECOM segíthetne 
annak finanszírozásában, ezzel is támogatva a találkozók szervezését és 
létrejöttét.   

• Vannak a határon átnyúló együttmőködésnek olyan területei, amelyeken eddig 
még nem jött létre egy közös projekt sem. A RECOM segíthetne ezen területek 
felfedezésében.  

 

 

 

 


