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Az NSKI egyik stratégiai célkitűzése az egykor kiterjedt, rendszerben működő, de 

évtizedekkel ezelőtt megszűnt ipari kendergazdaság újjáépítésének elindítása és 

kiterjesztése a Kárpát-medencében, melynek érdekében ötödik éve végez előkészítő, 

tudásgyűjtő és partnerség szervező tevékenységet. E folyamat fontos állomása a 

bemutatásra kerülő projekt, mely a magyar-szlovák határtérség észak-keleti régiójában 

valósul meg.   

A projekt általános célja a munkanélküliség csökkentése, új munkahelyek létrehozása. 

További célkitűzés a helyi adottságokra épülő gazdaság fejlesztése, hozzáadott érték és 

feldolgozottsági szint növelése az iparban. A célkitűzések között szerepel a versenyképes 

tudás megosztása a helyi gazdasági szereplőkkel. A projekt előtérbe helyezi az ökológiai 

szemléletmódot, a fenntartható gazdálkodást és a zöldgazdaságból származó alapanyagok 

feldolgozását.  

A projektben összeállított foglalkoztatási akcióterv alapvető erőforrása egy nagy 

hagyományokkal rendelkező, ökológiai elvek mentén is eredményesen termeszthető 

haszonnövény, az ipari kender, amely korszerű, versenyképes, egyre növekvő keresletű, 

alacsony környezeti terheléssel előállítható termékek alapanyagául szolgál több iparágban 

(élelmiszer-, kozmetikai-, textil-, építő-, egészség-, biopolimer- és biokompozit ipar). 

Legfőbb eredmények: versenyképes tudás megszerzése, magas piaci értékű helyi termékek 

gyártása és értékesítése. A projekt haszonélvezői a helyi önkormányzatok és munkavállalók: 

betanított munkások, közgazdászok, mérnökök. 

A foglalkoztatási akcióterv a megfogalmazott célok elérése érdekében a következő 

tevékenységeket foglalja magában: 

- A határon átnyúló munkaerő mobilitás javítása azzal, hogy megépül a Nagyrozvágy és 

Nagygéres településeket összekötő út. 

 

Az INTERREG Szlovákia-Magyarország program (http://www.skhu.eu/) keretén belül, a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) koordinációjával kerül sor az SKHU/1703/3.1/040 

azonosító számú, „A jövő a múltra épül. Az ipari kender feldolgozásán alapuló, 

határon átnyúló gazdasági fejlődés” - FUTURE IN HEMP című, 7,012 millió euró 

vissza nem térítendő támogatási összegű projektre. A projekt Magyarország Kormánya és az 

Európai Unió támogatásából valósul meg.  
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- helyi termékek és szolgáltatások fejlesztése, amely lehetőséget biztosít versenyképes 

ipari kender termékek piaci bevezetésére, új munkahelyek létrehozására. Ezt a 

kulcstevékenységet a következő projekt tevékenységek mozdítják elő: kendermag és 

kenderkóró feldolgozására alapozott gyártásfejlesztés; az ipari kenderre alapozott 

termelés és értékesítés infrastruktúrájának fejlesztése; feldolgozóipari, foglalkoztatási 

tudásmegosztási program. 

 

A célok megvalósítása érdekében a területi akcióterv tartalmaz kommunikációs és 

koordinációs tevékenységet, ugyanakkor kockázat felmérési- és kezelési tervet is előirányoz. 
 

A területi akciótervet alkotó projekteket, illetve az azokat megvalósító partnereket a 

következő táblázat tartalmazza: 

Projekt megnevezése Projektpartnerek 

1. Koordináció és kommunikáció  

(FUTURE IN HEMP – CCP - 

SKHU/1802/3.1/013)  

Vezető kedvezményezett: 

NSKI, Magyarország 

Határon túli kedvezményezett: 

Nagykapos és Vidéke Társulás, 

Szlovákia 

2. Útépítés 

Nagygéres és Nagyrozvágy  

között  

(Hemp road - SKHU/1802/3.1/008) 

Vezető kedvezményezett: 
NIF Zrt., Magyarország 

Határon túli kedvezményezett: 
Nagygéres Község Önkormányzat, 

Szlovákia 

3. Kenderkóró feldolgozására alapozott 

gyártásfejlesztés 

(FUTURE IN HEMP – FIBER - 

SKHU/1901/3.1/001) 

Vezető kedvezményezett:  
Érmellék Centrum Közösségi 

Nonprofit Kft., Magyarország 

Határon túli kedvezményezett: 

D § D Group Invest s.r.o., Szlovákia  

4. Kendermag feldolgozására alapozott 

gyártásfejlesztés 

(FUTURE IN HEMP – SEED - 

SKHU/1802/3.1/019) 

Vezető kedvezményezett:  
Szatmár Nektárja Nonprofit Kft., 

Magyarország 

Kedvezményezett: 

PRC Invest Kft, Magyarország 

Határon túli kedvezményezett: 

Tímea Csizmadia – Júlia, Szlovákia  

5. Az ipari kenderre alapozott termelés és 

értékesítés infrastruktúrájának fejlesztése 

(FUTURE IN HEMP-PROD - 

SKHU/1802/3.1/020) 

Vezető kedvezményezett:  
Karos Község Önkormányzata, 

Magyarország 

Határon túli kedvezményezett:  
Nagygéres Község Önkormányzata, 

Szlovákia 
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6. Feldolgozóipari, foglalkoztatási 

tudásmegosztási program 

(FUTURE IN HEMP - KNOW-HOW - 

SKHU/1802/3.1/012) 

Vezető kedvezményezett:  
NSKI, Magyarország 

Határon túli kedvezményezett: 
Nagykapos és Vidéke Társulás, 

Szlovákia 

 
 

Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.  

 

A projektről bővebb információt az https://www.skhu.eu/hirek/future-in-hemp honlapon, 

valamint hamarosan a www.nski.hu oldalon olvashatnak. 

 

További információ kérhető: 

 

Ilyés Réka pénzügyi vezető 

 

reka.ilyes@nski.gov.hu 

 

Várnai Ildikó projektmenedzser 

 

ildiko.varnai@nski.gov.hu  
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