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SZAKPOLITIKAI KÖRNYEZET 

 

Az akcióterv a következő programra igyekszik hatást gyakorolni:  

Investment for Growth and Jobs programme/Beruházás a tartós növekedésért és a 

munkahelyteremtésért Program  

European Territorial Cooperation programme/Európai Területi Együttműködési Program  

Other regional development policy instrument/Egyéb regionális fejlesztési program 

 

AZ ERŐSÍTENI KÍVÁNT SZAKPOLITIKAI ESZKÖZ NEVE (1. SZAKPOLITIKA):  

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 

 

További részletek a szakpolitikai háttérről és arról, hogy a cselekvési terv hogyan járulhat hozzá a 

szakpolitikai eszköz erősítéséhez:  

 

A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 a megye stratégiai céljait mind ágazati, 

mind területi szinten integrálja. A program 8 prioritási területet tartalmaz. Az EUREGA projekt 

konkrétan a 3. prioritást képviselő „Versenyképes gazdaság” témát célozza, ezen belül is a 3.5 

intézkedésre, a megye értékein alapuló turizmusra fókuszál. 

 

Számos megyei érték jelenik meg itt a turizmus fejlesztésének kulcstényezőjeként, beleértve a 

természeti és kulturális örökséget, értékeket is, ám a szelíd turizmus, az aktív turizmus és a zöld 

turizmus csak gyenge reprezentációt mutatnak. Az OUR WAY projekt a fenntartható zöld turizmus 

támogatásával kíván hozzájárulni ennek erősítéséhez. 

 

A Program a 2014-2020 programozási periódust érintette, megyei stratégiai fejlesztési 

dokumentumként a nemzeti szintű területfejlesztési operatív programmal (Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program/TOP 2014-2020, illetve TOP Plusz 2021-2027 

vonatkozásában) összhangban határozta és határozza meg a fejlesztési irányokat és 

intézkedéseket.  

 

A Program hivatalosan 2020-ban véget ért. A 2014–2020-ban megkezdett fejlesztési irányok 

zökkenőmentes folytatásának biztosítása érdekében a koncepcionális fejlesztési alapokat 

megfogalmazó megyei Területfejlesztési Koncepció ugyan frissítésre kerül, de nem születik egy 

teljes mértékben új dokumentum, míg a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó Területfejlesztési 

Program az előző időszak stratégiai prioritásaira alapozva kerül kidolgozásra. A tervezési folyamat 

már megkezdődött, és várhatóan a következő hónapokban fejeződik be. A fejlesztés e projekthez 

kapcsolódó fő területei a gazdaságfejlesztés, a kis- és középvállalkozások támogatása, a vidéki 

térségek és szereplők támogatása, a természeti és kulturális örökségre alapozott szelíd és aktív 

turizmus, valamint a helyi közösségek erősítése; e területek mindegyike igyekszik a projekt 

eredményeit és tanulságait hosszú távon is hasznosítani.  

 

A nemzeti szintű Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2021-2027 kialakítása 

szintén a következő hónapokban tervezett, az OUR WAY project eredményeinek hasznosulását is 

lehetővé tevő intézkedések és felhívások megfogalmazásával.  
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A tervezett intézkedések végrehajtása a két programozási periódus határán nagyszerű 

lehetőséget nyújt a következő években a megye közösségei számára a szelíd és aktív turizmus, 

különösen a zöldutak potenciáljának, mint értékes környezeti, társadalmi és gazdasági eszköznek 

a megfelelő integrálására. 

 

A cselekvési tervben megfogalmazott intézkedések végrehajtása kapcsolatot teremt a 

fenntartható turizmus különböző formáinak lehetőségei és a jövőbeli fejlesztések között. A 2014-

2020 időszakra vonatkozó megyei tervezési-fejlesztési dokumentumok a turizmust és 

vendéglátást általánosságban vizsgálták és értelmezték, a környezeti javak, a természeti értékek 

hasznosítása, különösképpen a megye vidéki régióinak vonatkozásában nem kaptak elég 

hangsúlyt.  

 

Ennek fényében különösen fontos annak megalapozása, hogy a turizmus új formáinak 

meghonosítása, mely valójában a természeti és kulturális értékek fenntartható hasznosítása által 

kapcsolja össze a vidéki térségek közösségeit, kiemelten fontos fejlesztési potenciált jelent az 

elkövetkezendő években.  

 

 

AZ ERŐSÍTENI KÍVÁNT SZAKPOLITIKAI ESZKÖZ NEVE (2. SZAKPOLITIKA):  

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2030 
 

További részletek a szakpolitikai háttérről és arról, hogy a cselekvési terv hogyan járulhat hozzá a 

szakpolitikai eszköz erősítéséhez:  

 

A Turizmusfejlesztési Koncepció kidolgozása új elemként jelent meg a Megyei Területrendezési 

Terv 2020 módosítási anyagában. A koncepció kidolgozása megkezdődött, befejezése a következő 

hónapokban várható. A koncepció egy új megyei turizmusfejlesztési stratégiai keretrendszert 

hivatott megfogalmazni. 

 

Egy ilyen koncepcionális keretdokumentum kidolgozását többek között az OUR WAY projektben 

szerzett nemzetközi tapasztalatok inspirálták. A projekt 1. fázisának megvalósításával világossá 

vált, hogy a turizmus szelíd, zöld lehetőségeire összpontosító térségi koncepcionális 

keretdokumentum létrehozása elengedhetetlenül szükséges, hogy a települési döntéshozókat és 

a lakosságot, a közösségeket is ösztönözze; a most születő dokumentum így mindenképp 

hiánypótlónak tekinthető. 

 

Ez egyben nagyszerű lehetőséget kínál arra, hogy a szelíd és aktív turizmus a megye turisztikai és 

vendéglátóipari ágazatának szerves elemévé váljanak. Az OUR WAY projektben tanultak 

alkalmazása segít meghatározni a releváns megyei potenciált, és meghatározza a megkívánt 

környezetet, a szükséges eszközöket, a különböző szerepeket és felelősségi területeket a 

tényleges gazdasági és társadalmi értékek megteremtéséhez. A zöldutak kialakítását felkaroló 

lépések stratégiai fejlesztésbe történő beépítése új és egyedi eleme a megye fejlesztésének. 

Jelentős esélyt jelent a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, az idegenforgalomban és az 

vendéglátásban dolgozó vállalkozások és vállalkozók számára, hogy versenyképesebb, 



  
 

6 

magabiztosabb és ambiciózusabb szereplőként vegyenek részt a megye gazdaságának 

erősítésében. 

 

Az OUR WAY projektben szerzett tapasztalatok, új ismeretek beépítése az újonnan születő 

szakpolitikába egyedülálló lehetőséget biztosít egy naprakész, jól megalapozott szakmai 

dokumentum kidolgozására, megteremtve az érintett vállalkozók és vállalkozások számára a 

szükséges támogató környezetet, egyben magasabb szintre emelve a megye gazdasági 

teljesítményét, vonzerejét és láthatóságát. 

 

 

Az OUR WAY projekt keretében, e cselekvési tervben megfogalmazott intézkedések – a megye első 

zöldútjának tényleges megvalósítása, illetve egy új, a gyalogos túrákat népszerűsítő 

kezdeményezés – várhatóan segítik a Megyei Területfejlesztési Program és a kidolgozás alatt álló 

Turizmusfejlesztési Koncepció elemeinek hatékony megvalósítását. A tervezett tevékenységek 

megfelelő válaszokat adhatnak a megye vonatkozásában előzetesen megfogalmazott kihívásokra.  
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TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK 

 

Az intézkedések végrehajtásának köszönhetően várhatóan erősödik a megyében a turizmus 

gazdaságfejlesztésben betöltött szerepe, a fejlesztésekben hajtóerőként történő meghatározása, 

valamint a benne rejlő potenciál kiaknázása gazdasági-társadalmi és környezeti vonatkozásban is.  

 

Az Interreg Europe Program követelményrendszerének megfelelően az egyes tevékenységek 

megvalósítása segíti az erősíteni kívánt szakpolitikai eszközök hatékonyságának javítását.  

 

1. INTÉZKEDÉS   “TÚRÁZZ HAJDÚ-BIHARBAN” PROGRAM ELINDÍTÁSA  
 

Hajdú-Bihar megyében jelentős célkitűzés a fenntartható szelíd turizmus potenciáljának erősítése, 

ugyanakkor a természeti és kulturális örökség megőrzése és népszerűsítése. A megyében rejlő 

lehetőségek feltérképezése és tanulmányozása segítségével megfogalmazhatók olyan új 

kezdeményezések, melyek a megyében jelenleg elérhető túraútvonalakat népszerűsítik az OUR 

WAY projekt keretében történt nemzetközi tapasztalatcsere révén megszerzett új ismeretek 

alkalmazásának segítségével.  

 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat az 1. intézkedés megvalósítása során az Országos Kéktúra, 

szűkebben az Alföldi Kéktúra útvonalának Hajdú-Bihar megyét érintő szakaszát kívánja 

népszerűsíteni. Maga az Országos Kéktúra 2550 km hosszú, míg a Hajdú-Bihar megyét érintő 

szakasz 205 km; ez 9 kisebb szakaszt tartalmaz, melyek hossza 15-36 km között váltakozik.  

 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat kidolgozza a „Hajdú-Bihari Zöld Útlevél” elnevezésű kis 

füzetszerű kiadványt, mely elektronikus, letölthető dokumentum formátumban lesz elérhető. A 

kiadvány minden egyes szakasz térképét tartalmazza, mellette helyet hagyva az adott szakasz 

bélyegzőjének.  

 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elindítja új programját is „Túrázz Hajdú-Biharban” címmel, 

melynek keretében a résztvevőknek 12 hónap alatt kell teljesíteniük a 205 km hosszú szakaszt. 

A teljesítést a „Hajdú-Bihari Zöld Útlevél” kiadványban megszerzett bélyegzőkkel kell igazolni. 

 

Azon résztvevők, akik a minden bélyegzőt tartalmazó kiadványt visszaküldik, részt vesznek egy 

sorsoláson, melyhez egy külön díjazási rendszer kerül kidolgozásra, ezen belül egy a felnőttek és 

egy gyermekek részére. A nyeremény túrázáshoz kapcsolódó, várhatóan tárgyi nyeremény lesz, 

például kerékpár, hátizsák, sátor, stb. 

 

Az 1. intézkedés célja a természeti értékek és a kulturális örökség megismerésének és fenntartható 

hasznosításának megerősítése, valamint azok jelentősebb társadalmi és gazdasági tényezővé 

alakítása a megye vidéki térségeiben. 

 

Ezen túlmenően az intézkedés határozottan támogatja az túraszervezők, turisztikai szereplők, a 

helyi közösségek és az ágazaton belüli beszállítók közötti szorosabb kapcsolatot. 

 

Összegyűjtésre kerülnek a túraútvonalon fellelhető természeti, táji, kulturális értékek, a helyi 

termékek, helyi termelők, szállásadók, ezzel is segítve e szereplők hálózatosodását.  



  
 

8 

A folyamat egyben jelentősen erősíti a projektben közreműködő szakemberek és külső szakértők 

ismereteit, tapasztalatait, akik így megfelelő kompetenciákkal segítik a jövőbeni turisztikai 

kezdeményezések megfogalmazását. 

 

A tevékenységek megvalósítása várhatóan alátámasztást nyújt annak bizonyítására, hogy a megye 

versenyképességének javításában tényleges szereppel bír a szelíd turizmus formáinak erősítése, 

így lehetővé válik e témának a 2021-2027 időszakot érintő megyei területfejlesztési programba 

történő, konkrét beavatkozásként történő beépítése.  

 

1.  KAPCSOLÓDÁS A PROJEKTHEZ  
 

Az intézkedés a következő, az OUR WAY projektben megismert és tanulmányozott jó gyakorlatra 

építve került megfogalmazásra: 

 

 Bulgária 100 Turisztikai Területe (Vratsa Kereskedelmi és Iparkamara, Bulgária) –  a jó 

gyakorlat a Kárpátaljai Régió által 2019 szeptemberében megrendezett interregionális 

ülésen került bemutatásra 

 

A „Bulgária 100 Turisztikai Területe” egy bolgár nemzeti szintű kezdeményezés, melyet 1966-ban 

alapítottak Bulgária legjelentősebb kulturális, történelmi és természeti látnivalóinak 

népszerűsítésére.  

 

A program részeként számos kulturális és történelmi jelentőséggel bíró térség került kiválasztásra 

a történelmi helyektől és építményektől kezdve az archeológiai és építészeti területekig, 

múzeumok és apátságok szerepelnek köztük, csakúgy, mint nemzeti parkok, hegycsúcsok és 

geológiai látnivalók. 

 

Minden egyes kiválasztott látnivalónak megvan a saját egyedi bélyegzője, melyet egy hivatalos 

útlevélszerű kis füzetszerű kiadványba pecsételnek. A kiadványt a Bolgár Turisztikai Egyesület 

állítja ki; bármely turisztikai központban megvásárolható, csakúgy, mint a látnivalók helyszínén; az 

ára  szimbolikus, mindössze 1 leva.  

 

A kiadvány egy különálló térképet is tartalmaz, mely nem csupán a látnivalók, a kiválasztott a 

területek listáját tartalmazza, hanem azok pontos címét, elérhetőségét, illetve a nyitvatartási időt.  

 

Az egy kiadványban összesen összegyűjthető bélyegzők száma maximum 100 lehet, és ellentétben 

a kezdeményezés címével, a látnivalók száma meghaladja a százat. 

 

Annak ösztönzésére, hogy a látogatók minél több bélyegzőt gyűjtsenek össze, egy külön díjazási 

rendszer került kidolgozásra: a begyűjtött bélyegzők számától függően a résztvevők bronz, ezüst 

vagy arany kitűzőt kaphatnak. 25 bélyegző bronz, 50 bélyegző ezüst, míg 100 bélyegző (vagyis egy 

teljes kis füzet) arany fokozatot ér.  

 

A kezdeményezés országos szervezőbizottsága évente augusztusban egy lottósorsolásszerű 

rendezvényt tart, amelynek során az előző évben bronz, ezüst vagy arany kitűzőt szerző résztvevők 
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közül sorsolják ki a nyerteseket. A nyeremények között szerepel belföldi és külföldi kirándulás, 

kerékpár, sátor, hálózsák, és számos más, utazással kapcsolatos kiegészítő. 

 

Ez a gyakorlat kiváló példa arra hogyan lehet szélesebb körben is hasznosítani a már létező 

túraútvonalakat egy adott terület népszerűsítése, ismertségének erősítése céljából, illetve hogyan 

lehet a hazai és külföldi látogatókat, túrázókat arra ösztönözni, hogy meglátogassák ezeket a 

látnivalókat, kiválasztott területeket. 

 

2.  TEVÉKENYSÉGEK  

 

 

 A1.1 Elektronikus regiszter létrehozása az Alföldi Kéktúra megyei nyomvonalának 

mentén található táji és a kulturális értékekről (Természeti és Kulturális Örökségünk 

Értékei)   

 A1.2 Termelők, szállásadók feltérképezése az Alföldi Kéktúra megyei nyomvonalának 

mentén 

 A1.3 A „Hajdú-Bihari Zöld Útlevél” kiadvány elkészítése a “Természeti és Kulturális 

Örökségünk Értékei” alapján 

 A1.4 A „Túrázz Hajdú-Biharban” program részletes tartalmának kidolgozása 

 A1.5 A túraútvonalat teljesítők jelképes, a teljesítményt elismerő díjazása (nyereménye)  

kereteinek és tartalmának meghatározása, megfogalmazása 

 A1.6 A „Túrázz Hajdú-Biharban” programot irányító koordinációs csoport létrehozása az 

érintett önkormányzatok, túraszervezők, túraegyesületek bevonásával 

 

3.  ÉRINTETT KÖZREMŰKÖDŐK  
 

 megyei és helyi önkormányzati szereplők  

o települési önkormányzatok 

o Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 

 kamarák  

o Nemzeti Agrárkamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság  

o Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  

 az élelmiszeripar, vendéglátás és turizmus szektorban tevékenykedő vállalkozók és 

vállalkozások – a tevékenységek célcsoportjai  
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o élelmiszer/gasztronómia/szálláshely-szolgáltatás területén aktív vállalkozók/ 

vállalkozások  

o termelői szervezetek 

o vidéki vendéglátás területén működő szövetségek, szervezetek  

 a szelíd/aktív/zöld turizmus minőségének javítása érdekében a tudásbázis szereplői  

o jelenleg működő útvonalak, kezdeményezések képviselői (kiemelten az Országos 

Kéktúra koordinátorai)  

o Debreceni Egyetem 

o értéktárak szakemberei  

o túraszervezők  

 

4.  ÜTEMEZÉS  
 

 2020. december – 2021. augusztus 

 

 

5.  INDIKATÍV KÖLTSÉGEK  
 

 A „Hajdú-Bihari Zöld Útlevél” kidolgozásának költsége, díjazások költségei: 10.000 EUR  
 

 

6.  TERVEZETT FORRÁSOK  
 

 OUR WAY projekt költségvetése  

 Saját intézményi vagy egyéb pályázati források  

 Potenciális új felhívások a releváns Operatív Programok keretében  

 
 

7.  MONITORING ÉS A TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT HATÁSAI  
 

Az első intézkedés várhatóan bizonyítja majd, hogy a szelíd és zöld turizmusban rejlő lehetőségek 

mind a jelenlegi, mind a jövőbeni versenyképesség szempontjából jelentősek lehetnek, csakúgy, 

mint az új, erőteljesebb kapacitások és szélesebb körű ismeretek, az önkormányzatok, termelők,  

beszállítók és vendéglátóipari szereplők közti megerősödött kapcsolatok. Mindez megfelelő alapot 

biztosít a 2021-2027 közötti időszakra kidolgozásra kerülő megyei területfejlesztési programba 

történő beépítéshez. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat figyelemmel kíséri a tervezett intézkedés végrehajtását az 

előrehaladás nyomon követése, illetve az együttműködés hatásának meghatározása érdekében. 
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A partnerek a cselekvési terv megvalósítása során is folytatják a kölcsönös tapasztalatcserét. Az 

“átadó” és “átvevő” régiók folyamatos kapcsolatban maradnak a meghatározott intézkedések 

sikeres végrehajtása, a megismert gyakorlatok sikeres és hatékony adaptálása érdekében.  

 

A nyomonkövetést a következő mutatók mérése segíti: 

 

 

Tevékenység Indikátor Tervezett 

érték 

A1.1 Online “Természeti és Kulturális 

Örökségünk Értékei” regiszter száma 

1 

A1.2 Feltérképezett gazdálkodók, termelők 

száma az Alföldi Kéktúra megyei 

szakasza mentén  

20 

A1.3 Elkészült kiadvány száma (“Hajdú-

Bihari Zöld Útlevél”) 

1 

A1.4 Újonnan indított turisztikai program 

száma (“Túrázz Hajdú-Biharban”)  

1 

A1.5 A “Túrázz Hajdú-Biharban” program 

kapcsán kidolgozott díjazási rendszer 

száma  

1 

A1.6 A “Túrázz Hajdú-Biharban” program 

koordinációs testület tagjainak száma  

12 

A1.5 A koordinációs testület  

munkaüléseinek száma 

3 

 A “Túrázz Hajdú-Biharban” programot 

népszerűsítő rendezvények száma 

2 

 

A tevékenységek megvalósítását követően egy rövid, legfeljebb 2 oldalas értékelési jelentés készül, 

mely tartalmazza az elvégzett munka és az elért eredmények bemutatását. 

 

A 2. fázis végén egy végleges monitoring jelentés készül (legfeljebb 3 oldal), amely tartalmazza az 

összes elvégzett tevékenységet, az elért eredményeket és a kiválasztott szakpolitikákra gyakorolt 

hatást.  
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2. INTÉZKEDÉS   “HORTOBÁGY KINCSEI ZÖLDÚT” MEGVALÓSÍTÁSA 
 

Ennek a témának az általános háttere az a tény, hogy jelenleg nincs meghatározott zöldút Hajdú-

Bihar megyében - bár korábbi kezdeményezésekre már van példa. E kezdeményezés eredeti 

elnevezése a "Hortobágy Kincsei Zöldút”. Számos, megalapozó jellegű tevékenység került 

megvalósításra „Tájértékeken alapuló szelíd térségfejlesztés” témában.  

 

A megye 11 települése fogott össze, hogy egy rövid kísérleti projektet (ideértve a tájsétákat és a 

közösségi tájérték-feltérképezési tevékenységeket) valósítsanak meg a hortobágyi mintaterületen 

(mely Világörökség, Nemzeti Park, Bioszféra Rezervátum, Ramsari terület, egyben az ország egyik 

leghíresebb hagyományos tája, tele természeti és kulturális értékekkel és örökséggel),  

 

Ami a zöldutak tényleges kialakításával kapcsolatos intézkedéseket illeti, továbbra is a fenti 

konkrét zöldútra összpontosítunk, de lehetőséget biztosítunk a megye más térségeiben is 

alkalmazható új módszerek / folyamatok / megközelítések megfogalmazására és hasznosítására 

is.  

Célunk egy közösségi tájérték-nyilvántartás létrehozása a helyi közösségek erőteljes bevonása 

segítségével, illetve további fejlesztési irányok feltérképezése. 

 

A 2. intézkedés tevékenységeinek végrehajtása során felhasználjuk az előbb említett „Hortobágy 

Kincsei Zöldút” mintaprojekt eredményeit. 11 településen már megtörtént a természeti értékek 

összegyűjtése, és elkészült a tervezett nyomvonal térképvázlata is.  

 

A nyomvonal, illetve maga az útvonal kijelölése jelentős kihívás, hiszen önkormányzati és 

magánterületeken / erdőkön, valamint a Hortobágyi Nemzeti Park területén is átvezet.  

 

A zöldút újjáélesztésének első lépése, hogy minimum 3 településnek szándéknyilatkozatot kell 

aláírnia és egy elvi megállapodást kell kötnie a Zöldutak Módszertani Egyesülettel a zöldút 

létesítéséhez. E megállapodást követően a tervek szerint megkezdődnek az egyeztetések a 

földtulajdonosokkal. 

 

Hajdú-Bihar megye első zöldútja új lehetőséget jelent a megye gazdasága és közösségei számára, 

erősítve a megye vonzerejét és láthatóságát, miközben fenntartható módon kívánja hasznosítani a 

helyi természeti és kulturális értékeket, beépítve azokat a szelíd, aktív és zöld turizmus folyamataiba. 

 

Különösen fontos ez most, amikor megkezdődött a megye első turizmusfejlesztési 

dokumentumának kidolgozása; a folyamat elején tartva az OUR WAY projektben megismert 

tapasztalatok jelentős segítséget és biztos szakmai alapot nyújtanak az új szakpolitika stratégia 

kereteinek meghatározásában, lehetővé téve egyben a szelíd turizmus által nyújtott potenciál 

kulcsterületként történő beépítését a Turizmusfejlesztési Koncepcióba.  

 

A tervek szerint ez a dokumentum egyértelműen tükrözni fogja e zöldút jelentőségét és szerepét; 

nem csupán a 2. intézkedés keretében tervezett tevékenységek, de azok várható hatásai is 

megjelennek a koncepcióban. A dokumentumban várhatóan a „Turisztikai pillérek” fejezet 

határozza meg az értékeket, a lehetőségeket és a releváns stratégiai potenciált; a zöldút e pillérek  
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egyikeként tervezett. Különös figyelmet szentel a koncepció a zöldútfejlesztés további 

lehetőségeire is. 

 

A cselekvési terv végrehajtása szilárd alapot biztosít a zöldutak potenciáljának turizmusba való 

beépítéséhez: átfogó, naprakész, kulturális javakkal kiegészített online tájérték-nyilvántartás; 

elkötelezett helyi közösségek, készen arra, hogy megmutassák egyedi ajánlataikat; elhivatott 

közösségi vezetőkből és érdekelt felekből álló koordinációs testület, valamint egy új szakpo litikai 

keret, amely további lehetőségeket kínál a zöldút jövőbeli kiterjesztésére. 

 

1.  KAPCSOLÓDÁS A PROJEKTHEZ 
 

Az intézkedés a következő, az OUR WAY projektben megismert és tanulmányozott jó gyakorlatra 

építve került megfogalmazásra: 

 

 North West Greenway/Északnyugati Zöldút, Írország - a jó gyakorlat forrása az ír partner 

(Északi és Nyugati Regionális Közgyűlés) által az Írországban, Westportban 2019 márciusában 

bemutatott gyakorlat  

 

Az Északnyugati Zöldút számos határokon átnyúló kisebb zöldút összefoglaló neve, amelyet az ír 

Donegal Megyei Tanács, valamint az észak-ír Derry és Strabane Körzeti Tanács közösen hozott 

létre. 2015-ben a Donegal Megyei Tanács (DCC) a Derry City & Strabane Járási Tanáccsal (DCSDC), 

a Transport NI (TNI) és a Sustrans NI szervezetekkel együttműködve hivatalosan megalapította az 

Aktív és Fenntartható Utazás Fórumot (ASTF).  

 

A partnerség elképzelése egy zöldutak határokon átnyúló hálózatának kialakítása volt, amely 

összeköti a közösségeket helyi, regionális és országos szinten is – erősítve a társadalmi, gazdasági 

és környezeti jól-létet. 

 

A Hajdú-Bihar megyei tevékenységek alapoktól történő felépítése és a megyei, az önkormányzatok 

együttműködésére összpontosító gyakorlat kialakítása, egy új innovatív megközelítés 

alkalmazását teszi lehetővé a megye vidéki térségeiben, ugyanakkor esélyt ad zöldutak további 

megvalósítására, hasznosítva a megye különböző részein fellelhető természeti és kulturális 

potenciált. 

 

Az intézkedés megvalósításához szakértelemre és gyakorlati háttérre van szükség, amelyet a 

koordinátor testület biztosít a polgármesterek, turisztikai szakértők és egyesületek, 

természetvédelmi szakemberek, gazdák, termelők és a megyei szakértői csoport szakembereinek 

bevonásával. 
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3. TEVÉKENYSÉGEK  
 

 A2.1 Elektronikus tájérték- és kulturális örökség regiszter kidolgozása a korábbi 

„Tájértékekre alapozott szelíd térségfejlesztés” tanulmány alapján 

 A2.2 A résztvevő települések kiválasztása 

 A2.3 A "Hortobágy Kincsei Zöldút" első szakaszának meghatározása 

 A2.4 A résztvevő önkormányzatok szándéknyilatkozatának aláírása (min. 3 

település) 

 A2.5 A koordinációs testület megalakítása a Zöldutak Módszertani Egyesület és a 

résztvevő önkormányzatok polgármestereinek bevonásával 

 A2.6 A "Hortobágy Kincsei Zöldút” népszerűsítése a közösségi média és 

információs rendezvények segítségével  

 

3.  ÉRINTETT KÖZREMŰKÖDŐK  
 

 megyei és helyi önkormányzati szereplők  

o a Hortobágy Kincsei Zöldút potenciálisan érintett települési önkormányzatai 

o Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 

 kamarák  

o Nemzeti Agrárkamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság  

o Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  

 az élelmiszeripar, vendéglátás és turizmus szektorban tevékenykedő vállalkozók és 

vállalkozások – a tevékenységek célcsoportjai  

o agrár-élelmiszeripari vállalkozók/ vállalkozások  

o termelői szervezetek 

 a szelíd/aktív/zöld turizmus minőségének javítása érdekében a tudásbázis szereplői  

o civil szervezetek (természetvédelem) 

o jelenleg működő zöldutak, kezdeményezések képviselői (pl. Mecsek Zöldút)  

o Debreceni Egyetem 

 a Hortobágy Kincsei Zöldút kialakításában és népszerűsítésében résztvevő turisztikai 

szakemberek és szervezetek 



  
 

15 

o turisztikai szövetségek 

o kulturális örökség hasznosításában aktív szervezetek 

4.  ÜTEMEZÉS  
 

 2020. december – 2022. április 

 

5.  INDIKATÍV KÖLTSÉGEK  
 

 Koordinációs platform ülések költségei: 3000 EUR/6 ülés 

 

6.  TERVEZETT FORRÁSOK  
 

 Intézményi vagy pályázati források 

 

7.  MONITORING ÉS A TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT HATÁSAI 
 

A 2. intézkedés tevékenységeinek megvalósítása komoly lehetőséget biztosít arra, hogy a zöldutak 

beépítésre kerüljenek a megye turizmusfejlesztésébe: a rendszeresen felülvizsgált elektronikus 

tájérték- és kulturális örökség regiszter, a szelíd turizmus szereplőinek hálózatosodását, a 

termelőkkel és beszállítókkal történő együttműködést segítő tevékenységek, a megye természeti 

és kulturális értékeinek láthatóságát és marketingjét erősítő új lépések integrálásra kerülnek a 

Turizmusfejlesztési Koncepcióba (2. szakpolitika). Az új turisztikai lehetőség a jövőben tovább 

szélesedhet. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat figyelemmel kíséri a tervezett intézkedés végrehajtását az 

előrehaladás nyomon követése, illetve az együttműködés hatásának meghatározása érdekében. 

 

A nyomonkövetést a következő mutatók mérése segíti: 

 

Tevékenység Indikátor Tervezett 

érték 

A2.1 Elektronikus tájérték- és 

kulturális örökség regiszter 

száma 

1 

 A regiszterben meghatározott  

értékek száma 

10 

A2.4 A szándéknyilatkozatot aláíró 

önkormányzatok száma 

3 

A2.5 A koordinációs testületben 

résztvevők száma  

10 

A2.6 A “Hortobágy Kincsei Zöldút” 

népszerűsítését célzó 

rendezvények száma 

2 
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A tevékenységek megvalósítását követően egy rövid, legfeljebb 2 oldalas értékelési jelentés készül,  

mely tartalmazza az elvégzett munka és az elért eredmények bemutatását.  
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A PROJEKTRŐL 

 

Az OUR WAY projekt elsődleges célja az európai természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, népszerűsítése és 
fejlesztése zöldutak kialakításának segítségével.  A 7 ország különböző térségeit képviselő partnerek erősíteni kívánják a 
különböző kulcsszereplők közti együttműködést, a zöldutak kezelésének és fenntartásának struktúráját meghatározó 
kormányzati rendszereket. A projekt fő tevékenységei egyrészt a zöldutakkal kapcsolatos jó gyakorlatok, működési 

modellek feltérképezését, meghatározását fogl alják magukban, ezen túlmenően a zöldutak fenntartásához szükséges 
források áttekintését, új finanszírozási formák lehetőségeinek megvitatását is felölelik.  

 

 

PARTNEREK 

 

 

 

 
 
 

 Murcia Régió (ES) – Vezető Partner 
 Északi és Nyugati Regionális Közgyűlés (IE) 
 Kárpátaljai Régió (PL) 
 Herault Megyei Tanács (F) 

 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (HU) 
 Vratsai Kereskedelmi és Iparkamara (BG) 
 Európai Zöldút Szövetség (BE) 

 

 
 
 

 

 
 
A projekt az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja (ERFA) és a magyar állam társfinanszírozásában, 
az INTERREG EUROPE Program keretében valósul meg.  
Jelen dokumentum kizárólag a szerző véleményét tükrözi, és sem az Európai Bizottság, sem pedi g az INTERREG 
EUROPE Irányító Hatósága nem felelős az abban szereplő információk bármilyen formában történő 
felhasználásáért. 
 
További információkért látogasson el honlapunkra:  
http://www.interregeurope.eu/ourway 

  
 

http://www.interregeurope.eu/ourway
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