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1. BEVEZETÉS 

1.1 A vizsgálat céljai, a vizsgált terület lehatárolása 

Doktori munkám témájának kiválasztásánál olyan terület kutatásában szerettem volna jobban 

elmélyülni, amely érdekel, állandó jelleggel foglalkoztat és valamilyen módon személyesen is 

érint. Életem jelentős részében rendszeresen határon át való ingázást folytattam és munkám 

során szintén nagyon fontos számomra a határ menti területek és különösen a magyar-szlovák 

határszakasz megismerésében való elmélyülés. Kapcsolatrendszeremből, kötődéseimből 

kifolyólag is kézenfekvő volt számomra, hogy határon átnyúló együttműködésekkel és ezen 

belül is a magyar-szlovák határtérséggel foglalkozzam. Már diplomamunkámban is e 

határtérség nyugati részét elemeztem. 

Ezen okokból lett doktori munkám elsődleges vizsgálati területe a magyar-szlovák határvidék. 

A vizsgált terület 679 km hosszú
1
 határszakaszt érint. A közös határ mindkét ország számára, 

azaz mind Magyarország mind pedig Szlovákia számára különleges fontossággal bír, ugyanis 

mindkét állam leghosszabb határszakasza.
2
 Magyarország esetében az összes határhossz 

esetében az ország összes államhatárának több mint 30 %-a, Szlovákia esetében pedig 

csaknem 40 %-a esik a közös határra, s mint azt lentebb olvasni fogjuk, a határ funkciói miatt 

is kiemelt jelentőséggel bír a két ország számára ez a térség. Elmondható tehát, hogy a közös 

határ mindkét ország számára a legfontosabb határszakasznak számít, mivel a fentebb említett 

hossz mellett, különösen Szlovákia esetében a természet-földrajzilag legkevésbé tagolt, így –

elméletileg– könnyebben átjárható határvidék. A határ átjárhatóságának megoldását a Duna 

közös szakaszától eltekintve a határ többi részén semmilyen komolyabb természetföldrajzi 

akadály nem akadályozza. 

A határ mentiség értelmezése az utóbbi évtizedekben nagy változáson ment át, ugyanis 

Közép-Európa határainak jellege jelentősen megváltozott. A korábbi elválasztó jelleg 

                                                 
1
 Az EU Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 

programdokumentumában található adat, más források különböző 654,8 és 679 km közötti adatokat 

adnak meg. 
2
 Magyarországot a második leghosszabb nemzetközi határvonal, 453 km hosszan Romániával, 

Szlovákiát pedig Lengyelországgal, (541 km) köti össze (Štatistické údaje 2009). 
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jelentősen gyengült, az addig csupán „egyoldalú kapcsolatokkal‖ rendelkező határ menti 

területek aktív kontaktzónává kapcsolódtak össze.  

A határ menti térségek kutatásánál az egyes szerzők különbözőképp határolják le a vizsgált 

terület nagyságát, kiterjedését. Elméletileg ideális az lenne, ha a határ mindkét oldalán, 

településszinten lehetne lehatárolni a vizsgált területet, például 25-25 kilométernyi azonos 

légvonalbeli távolságot lehatárolva. Ez ún. vonalzó módszerrel egyszerűen megoldható lenne 

– még a határrégió határára kerülő települések esetében is – például oly módon, hogy akkor 

lenne a terület része, ha az érintett települések középpontja beleesik a területbe (Halás-Řehák 

2008). A másik lehetőség, ha a település területének nagyobbik része beleesik, akkor válik 

részévé a vizsgált területnek. Azonban a vizsgált terület településszintű lehatárolással sem 

lenne tökéletes, gondoljunk csak a településszerkezet változatosságára, például az egyes 

részeken természetföldrajzi (pl. hegyek), néprajzi vagy történelmi okok miatt különböző a 

településsűrűség, a települések mérete (Hagett 1975, 2006). Ezen dolgok mindegyike az 

adatok aggregációjánál különböző gyakorlati problémákat vethet fel. Praktikus okokból, pl. az 

adatkezelés egyszerűsége miatt, jobb és egyszerűbb lehet területileg aggregált, NUTS III, 

illetve NUTS IV-es térségi szintű adatokat elemezni, ezért a gyakorlati elemzéseknél ilyen, 

NUTS III, illetve NUTS IV szintre összesített adatokkal dolgozunk. Összhangban például a 

több magyarországi kutató által is alkalmazott lehatárolással, hogy a határ menti kistérségek 

ill. járások közé azokat a területegységeket sorolták, amelyek érintkeznek a határral (Híves 

2011 p. 31).
3
 A jelen dolgozatban vizsgált terület elsősorban a határ menti szlovákiai és a 

velük szomszédos magyarországi járásokra, kistérségekre illetve kerületekre/megyékre terjed 

ki, kitekintéssel a szomszédos területekre is. A megyék esetében nyugat–keleti irányban 

haladva a Pozsony, Nagyszombat, Nyitra, Besztercebánya és Kassa, illetve Győr-Moson-

Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyékkel, valamint Budapest fővárossal; járási lebontásban pedig a határ 

közelében lévő, főként a határral közvetlenül érintkező szlovákiai járásokkal (lásd 1. térkép). 

A terület nagymértékű egybeesést mutat a Szlovák Statisztikai Hivatal által, a 2002-es 

választások alkalmával lehatárolt magyar-szlovák vegyes lakosságú területtel, illetve 

                                                 
3
 Ettől a szigorú meghatározástól Magyarország esetében csupán a Rétsági és Sárospataki járásoknál 

tértem el, amelyeket annak ellenére, hogy nem érintkeznek közvetlenül a határral, mégis a határ 

mentiek közé soroltam be, ugyanis csupán néhány 100 méter választja el őket a határtól. 
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természet-földrajzilag – természetesen a közigazgatási határokat figyelembe véve – a dél-

szlovákiai alföldi, dombvidéki területeket foglalja magában. Dél-Szlovákia nyugaton a 

Kisalföld szlovákiai részével (Csallóköz, Mátyusföld) kezdődik. Ezt a Garam-menti 

dombvidék területe, az Ipoly völgye, Gömör, a Tornai-karszt, illetve medence, a Hernád-

völgye, valamint a Bodrogköz és az Ung-vidék követi. Az említett terület szinte teljes 

egészében tartalmazza a Dél-Szlovákiában található, magyarok által jelentősebb mértékben 

lakott területeket (térképen lásd: Kocsis K, Tátrai P, Bottlik Zs, Varga E Á, Agárdi N, Farkas 

Z, Keresztesi Z, Kovács A, Szabó B (2013)). Ez a tény hozzájárult ahhoz, hogy a statisztikai 

hivatal –legalább a választások alkalmával– külön figyelembe vegye, illetve vizsgálja Dél-

Szlovákiát. Magyarországról a fenti határ menti magyarországi megyékkel illetve azok határ 

menti járásaival foglalkozunk. Valamint a határon átnyúló fejlesztési programok esetében 

azon egyéb szlovákiai járásokkal is, amelyek területén lévő szervezetek a tárgyalt 3 fejlesztési 

programban
4
 a legnagyobb aktivitást fejtették ki és valamely lényeges társadalmi vagy 

természeti szempontból szintén határ, illetve Duna-mentinek
5
 számítanak (lásd 1. térképet). 

Az előbbi okból került a vizsgált területbe a Nagymihályi, az utóbbi okból például a Galántai 

járás (v.ö. Mezei 2010 p. 146 - 23. táblázat). 

1. térkép: A vizsgált terület lehatárolása 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

                                                 
4
 PHARE CBC, Magyarország - Szlovákia - Ukrajna Szomszédsági Program és Magyarország-

Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 
5
 Duna-menti területnek számít a Duna közvetlen vízgyűjtőjébe tartozó terület, azaz a Duna és Kis-

Duna menti járások. A fentebb említett szlovákiai határ menti járások mindegyikében a magyar 

nemzetiségű lakosság aránya meghaladja a szlovákiai átlagot (Statistics 2013). 
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1.2 Megválaszolandó kérdések 

A fentebb leírtakkal összhangban jelen értekezésben a következő kérdésekre keresem a 

választ:  

1) A vizsgált NUTS III illetve IV-es szintű régiók közül melyek voltak az EU határon 

átnyúló programjai tekintetében a legaktívabbak a pályázatírásban, illetve melyeknek volt a 

legtöbb sikeres pályázatuk, tehát a célzott források elnyerésében és leginkább azok pályáztak-

e, amelyek a legjobban rászorultak? 

2) Azt is megvizsgálom, hogy a megvalósult vagy megvalósuló projektek mennyiségének 

és nagyságának földrajzi elhelyezkedése mennyire függ össze a gazdasági helyzettel, s hogy a 

legtöbb támogatás vajon oda került-e, ahol a legnagyobb szükség van rá? Igaz-e, hogy a 

források a kiegyenlítést célzó helyekre allokálódnak?  

3) A gazdaságilag legelmaradottabb járások felzárkóztatásának előmozdítására, valamint 

a meglévő határ menti infrastruktúra-hiányok eltüntetésére mennyire volt akarat a döntéshozók 

részéről, illetve mennyire sikerült ez az elmúlt években?  

4) A határon átnyúló projektek segítségével megvalósult fejlesztések milyen hatással 

vannak Dél-Szlovákia foglalkoztatási helyzetére és infrastrukturális kiépítettségére? 

Kiinduló hipotézisem a fentiek alapján az, hogy a támogatások elosztása összefüggést mutat a 

gazdaságilag elmaradott régiók földrajzi elhelyezkedésével. Azon térségekkel tehát, amelyek a 

Dél-Szlovákia esetében legkritikusabb két mutatócsoportban a foglalkoztatás illetve az 

infrastrukturális fejlettség/kiépítettség
6
 szempontból hátrányos helyzetű térségeket jelenti, 

amennyiben a döntéshozók részéről célként jelenik meg az, hogy leginkább azon határ 

közvetlen közelében lévő területek kapjanak kiemelt figyelmet a fejlesztéseknél, amelyek a 

leginkább rászorulók. Csak ebben az esetben mondható el, hogy a határon átnyúló fejlesztések 

elérik deklarált céljukat, a határ menti hátrányos helyzetű területek határon átnyúló 

összehangolt fejlesztését, illetőleg kohéziójának növelését. 

                                                 
6
 A területet érintő eddigi tanulmányok és az általánosan elfogadott vélekedés szerint is Dél-Szlovákia 

két legégetőbb problémája a közlekedési infrastruktúra elmaradottsága és a munkahelyek hiánya illetve 

az emiatt kialakult nagy munkanélküliség - lásd pl. Baross Gábor Terv p. 151.  
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1.3 A kutatás során alkalmazott módszerek 

Disszertáció nyolc fő részre valamint irodalomjegyzékre és függelékre tagolódik. A választott 

téma feldolgozása több tudományos ághoz kapcsolódva, különböző módszerek alkalmazását 

teszi lehetővé, így segítve az egyes részek leíró, feltáró és elemző jellegű bemutatását. 

A dolgozat elején az elméleti résznél az irodalom-feldolgozásnál fontosnak tartom bizonyos 

alapfogalmak tisztázását hazai és nemzetközi összehasonlításban pl. a határ, illetve a határ 

menti területek, határ menti együttműködéssel kapcsolatos fogalmak, intézményesült 

szervezetiségét és annak szabályozását is górcső alá kívánom venni. 

A vizsgált terület településrendszeri sajátosságait, fejlettségi állapotát és a közigazgatási 

struktúrában elfoglalt helyzetét is vizsgálni kívánom. A települések ellátottságát, egymás 

közötti hierarchikus viszonyait is vizsgálni fogom. A következő két fejezetet a nemzetközi - 

elsősorban a Duna vidéket érintő – valamint hazai fejlesztési dokumentumok elemzésének 

szentelem elsősorban arra fókuszálva, hogy az egyes stratégiák, illetve tervek mennyire 

szolgálhatják Dél-Szlovákia fejlesztését. 

A 6. és 7. fejezetben már konkrétan a magyar-szlovák határszakaszt érintő EU által támogatott 

fejlesztési programok részletes regionális elemzése szerepel majd, a magyar-szlovák 

határszakaszt érintő EU által támogatott fejlesztési programok részletes regionális elemzése 

szerepel, előbb az egyes programok illetve pályázati kiírások szintjén, majd pedig az egész 

programok összehasonlítása valamint elemzése következik. A következtetéseket és 

tanulságokat a 8. részben összegzem majd. 

A dolgozat elkészítése során összehasonlító elemzéseket végzek, amelyek közben saját 

empirikus tapasztalataimra is építve vonom le a következtetéseket. Adataim forrásául a 

szlovák és a magyar statisztikai hivatalok (ŠÚSR és KSH), központi államigazgatási és 

szakosított szervezetek (pl. munkaügyi hivatalok), kutatóintézetek (pl. MTA RKK/RKI, 

Fórum Kisebbségkutató Intézet) valamint egyéb szervezetek pl. önkormányzatok, bankok 

publikus adatbázisait is felhasználom. A határon átnyúló együttműködések vizsgálatánál a 

saját gyűjtés mellett elsősorban Szlovákia Építésügyi és Régiófejlesztési illetve 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumai valamint a VÁTI és utódszervezete a 

Széchenyi Programiroda adatbázisait és az EU-s programok elektronikus monitoring 

rendszereit az IMIS-t és az ITMS-t is segítségül hívom. A számszerűsített adatok elemzésénél 

igénybe veszem a különböző matematikai-statisztikai módszerek felhasználása nyújtotta 
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lehetőségeket is, az adatfeldolgozásánál igyekszem súlyozott adatokat használni. Konkrétan 

például a korrelációszámítás, regresszió-elemzés, trendelemzés, aggregáció, súlyozás, 

pontmódszer felhasználásáról van szó. Az eredményeket ábrák, táblázatok (mellékletként 

elhelyezve), diagramok elkészítésével szemléltetem, valamint kartográfiai módszereket is 

alkalmazni kívánok az átláthatóság illetve érthetőbb ábrázolás kedvéért. 
 

2. A HATÁR ÉS A HATÁR MENTI TÉRSÉG FOGALMA – SZAKIRODALOM 

FELDOLGOZÁS 

2.1 A határ fogalma 

2.1.1 A határ definíciója, jelentősége és kutatása 

Közép-Európában az országok kis méretéből adódóan a határok fontos szerepet játszottak a 

gazdaságfejlesztés szempontjából, ezzel összefüggésben a határok szerepének megváltozása 

az egyik legnagyobb, globális hatású változást jelenti. A határ fogalmi értelmezésének nagyon 

sokrétű feldolgozása szerepel a különböző, általam feldolgozott irodalomban. A fogalmat 

földrajzi politikai helyzettől függően és időben az egyes korokban különbözőképpen 

magyarázták. A határ definíciója például függött a birodalmi szerepektől, az épp „uralkodó 

államok‖ méretétől is, valamint ezek világban betöltött szerepétől is. Az ókorban a Római 

Birodalom idején a „limes‖ vagy a kínai Nagy Fal értelemszerűen más védelmi kategóriát 

jelentett, mint a középkorban például a hercegségek határai. Az ipari forradalom idején a 

hajózási útvonalak és a vasúthálózat fejlesztése, illetve maga az ipartelepítés is –persze az 

egyéb telepítő tényezők figyelembevétele mellett– a határok elhelyezkedésétől valamint a 

természetföldrajzi adottságoktól is jelentősen függött. Az infrastrukturális fejlesztések 

elsősorban az államokon belüli összekötést, így azok belső kohéziójának megerősítését 

irányozták elő, részben követve a természeti adottságokat illetve megerősítve az áramlásokat. 

Ezt láthatjuk fordított irányban is, az országok közti kapcsolatok elhidegülése illetve csupán 

formálissá válásából következően az átkelési lehetőségek felszámolásával, amikor a 

világháborúk után új határok keletkeztek, például amikor az újonnan kialakított magyar-

csehszlovák határon fokozatosan felszámolták az Ipoly hidakat vagy a határ két oldalán lévő 

településeket összekötő utakat. Ugyanígy a kommunista rendszerben és a nyugati polgári 

demokráciákban más-más szerepet tulajdonítottak a határoknak, és a két világrendszert 
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technológiai határzárak segítségével hermetikusan elzárták egymástól. A közelmúltban is 

változott a határok megítélése. Gondoljunk arra, hogy más jelentőségük volt tájainkon 25-30 

évvel ezelőtt, mint manapság, amikor tagjai vagyunk a Schengeni övezetnek, illetve a virtuális 

mozgások, az információáramlás felerősödésével: a TV jelek esetében még egyirányú, de az 

internet korában már multilaterális irányúvá váló és interaktívvá kiteljesedő 

információáramlás. Elmondható tehát, hogy a határ jelentősége erősen változó: egyes 

régiókban illetve történelmi időszakokban zártságával az elszigeteltség szimbóluma, míg a 

határok légiesedésével és az átjárhatóság javulásával a szabad áramlás ajtójává válik. 

 

A különböző tudományterületek különféleképp foglalkoznak a határ problematikájával. 

Például a geográfus, a közgazdász, a jogász vagy szociológus valamint a politológus is más-

más szemszögből látja, értelmezi a fogalmat, így elmondható, hogy a határok problematikája 

nem csak a földrajzosok, regionalisták kutatási témája, de egyéb tudományterületek is 

foglalkoznak vele. A határ és a határ menti területek kutatása a földrajzon belül a politikai 

földrajz kutatási területe elsősorban. A jogon belül a közigazgatási és nemzetközi jog 

foglalkozik a témával. Megemlítendő, hogy a néprajzosok is kutatják. Elmondható tehát, hogy 

a határkutatás különféle tudományágak egymásra hatása, új eredmények eléréséhez pedig 

elengedhetetlen eredményeik szintézise, ami által új tudományterület alakul ki és ezzel 

gazdagszik a tudományos élet, az új ismeretek pedig hozzájárulnak a fejlődéshez.  

Határkutatással Nyugat-Európában már a 20. század 60-as éveitől foglalkoztak, azonban 

Kelet-Közép-Európában ez a téma akkoriban gyakorlatilag tabunak számított. Tájainkon csak 

a 20. század végén, a kommunista rendszereket elsöprő rendszerváltások következtében 

átjárhatóbbá vált határok irányították rá a figyelmet a téma fontosságára, ekkoriban tett szert 

robbanásszerű népszerűségre a határok kutatása.  

2.1.2 A határfogalmak értelmezése 

Amilyen sok tudományterület foglalkozik a határral, épp olyan sokrétű a határ fogalmának 

definiálása illetőleg értelmezése. A határ általánosságban véve valami végét, valami 

megszakítását jelenti, megléte a mobilitást, illetve a társadalmi folyamatok valamiféle 

akadályoztatását vonja maga után. A földrajztudományban a legelterjedtebb a határ 

fogalmának államhatárként való értelmezése, azaz államterületeket elválasztó határvonalként 
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való definiálás a legtriviálisabb, de ez sem mindig egyértelmű, gondoljunk csak a nem stabil 

valamint vitatott államhatárokra, amelyek határvita tárgyai.
7
 Ezen kívül szupra- és szub- 

nacionális határok is definiálhatók. Más oldalról is lehet a határokat értelmezni pl. 

természetföldrajzi, szocio-geográfiai, illetve politikai földrajzi szempontból. Tehát a határok 

nem csak politikai, illetve gazdasági realitások megjelenítői lehetnek, de másképp is értelmet 

kaphat e fogalom, gondoljunk például a táj-, mentális- és kulturális határokra. 

A határok tehát különböző funkciókat kaphatnak, mint például vámszedés (az árumozgással 

összefüggésben), a lakosság mozgásának ellenőrzése, szűrése (beutazási engedélyezési eljárás 

pl. vízum kiadása vagy elutasítása által) – bővebben lásd a következő (A határok funkciói) 

fejezetben. A politikai határoknál maradva, egyes történeti földrajzi munkákban kiemelik (pl. 

Pounds 2003), hogy elsősorban a középkorban igyekeztek a határokat úgy meghúzni, hogy 

azok természeti képződményekhez (folyók, hegységek) igazodjanak, a határ ellenőrző 

funkciójának elérése céljából. Ezek a „természetes‖ határok gyakran egyben etnikai határt is 

alkottak és fordítva: az újkorban gyakran mesterségesen, politikai alkuk alapján meghúzott 

határvonalak szervesen összetartozó etnikai-kulturális egységeket vágtak szét.  

Rechnitzer János napjaink államhatárait olyan képzeletbeli vonalként definiálja, amely 

államok területét egymástól, illetve állami felségjog alá nem tartozó területektől elválasztja, 

tehát a két oldalán lévő területeket különböző nemzetközi jogi helyzetű területekként jellemzi. 

Rámutat, hogy a modern nemzetközi jognak sincsenek arra vonatkozó szabályai, hogy hol 

legyen kijelölve a határ. A határ egyfajta szimbolikus jel, amellyel az egyes államok 

elkülönülnek egymástól, hatáskörük kezdetét és végét jelzi és a nemzetállami funkciókat, 

valamint az állampolgárokat is védi. A határok tehát az egyes államok szuverenitásának 

jelképei, amelyeknek az évszázadok során inkább elválasztó, mint összekötő funkciója volt. A 

határok elválasztó jellege főleg az egymással konfliktusban álló államok esetében volt 

pregnáns, gondoljunk csak az aknazárakkal megerősített határokra például a koreai 

demarkációs vonalra vagy a délszláv háborúk idején a horvát-szerb határra. A helyzet Nyugat-

                                                 
7
 Például a volt Jugoszlávia egyes belső határaira pl. Horvátország és Szerbia Duna-vidéki határára 

vagy Szlovénia és Horvátország esetében a Koperi-öbölbeli határ vitájára. Ugyanakkor már eleve egy-

egy terület államiságának elismertségéből, illetve el nem ismertségéből fakadóan, annak határainak 

elismerése is vita tárgya lehet. Gondoljunk az addigi államuktól elszakadt Abházia vagy Kasmír 

esetére, egyes addig önállóan létező, de valamely más állam által annektált területek és az őket 

bekebelező államok közötti határokra is, amelyek általában belső határnak megmaradnak pl. Tibet és 

Kína viszonylatában. 
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Európában is csak a második világháború után változott meg, világszerte pedig a 70-es évektől 

elterjedő globalizáció gyorsította a határok elválasztó szerepének csökkenését (Rechnitzer 

1999 p. 10). Šindler politikai földrajzzal foglalkozó művében is az államhatárt, mint a politikai 

határformák hierarchiájának csúcsán lévő határt a két államot elválasztó, azok találkozási 

pontjait összekötő vonalként definiálja, amelynek lényegét az adja, hogy a két állam, területi 

szuverenitásának területét jelöli ki, illetve, hogy az egyik állam területét elválasztja a 

másikétól (Šindler 1984). 

 

2.2 A határok funkciói 

Miközben általánosan elmondható, hogy a világ összes országát egymástól határvonalak 

választják el, nem elhanyagolható momentum az, hogy e határvonalak milyen állandó vagy 

változó jellegű funkciókkal ruházódnak fel, valamint, hogy a határok inkább kapocsként, 

szűrőzónaként vagy elválasztó térelemként jelennek-e meg. Nemes Nagy József többször 

hangsúlyozza a határ elválasztó térelem (barrier) funkcióját (Nemes Nagy 1998 p. 141, 2009) 

elválasztó vonalként, végpontnak, valaminek a szélének definiálva azt.
8
 Kifejti, hogy a 

matematika általános definíciót ad a határ fogalmára, ami így szól: „valamely térrész (halmaz) 

határa azon pontok halmaza, amely tetszőleges kicsiny környezetében van a térrészhez tartozó 

és ahhoz nem tartozó pont (a határ maga nem feltétlenül tartozik a térrészhez)‖ (Nemes Nagy 

2009 p. 168). Azon van tehát a hangsúly, hogy a határ két halmaz elválasztója, illetve egy 

adott terület lehatárolója. Megjegyzendő, hogy a határok funkciójukat csak abban az esetben 

tudják maradéktalanul ellátni, amennyiben összefüggő területet kerítenek körbe, ellenkező  

                                                 
8
 A határok funkciói evolúciós sorrendben a következőképpen változtak régiónkban a rendszerváltás 

előtt és után: 1) elválasztó térelem, gát (barrier), 2) perem és ütközőzóna (frontier), 3) szűrőzóna, 

kapukkal (filter), 4) összekapcsoló elem (kontaktuszóna) (Nemes Nagy J. 1998 p.141). 
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esetben nem tudnak effektíven működni. 9 

A határok ugyanakkor nem csupán elválasztó, de összekötő kapcsok is, amely 

permeabilitásuk, azaz áteresztő képességük által teljesedik ki, ez a rajtuk átvezető két 

szomszédos térséget összekötő – kapcsolódási illetve áteresztő pontok pl. közutak, vasutak stb. 

által valósul meg. A határ ellenőrzésének működtetése számára átkelő pontok vannak kijelölve 

a határon átvezető hidakon, utakon, vezetékeken, tehát ezeken a határon átvezető összekötő 

kapcsokon. Ha megszűnnek a határok, a szabad áramlás tereiben egyszerűbbé válnak a 

mozgások, ami stimuláló tényezőként hat a gazdasági és társadalmi kapcsolatokra (Balogh, 

Pete 2017). Az összeköttetések jelentőségét a vasfüggöny leomlása és különösen az EU-ba 

való belépést követően megvalósult szabad mozgás lehetősége értékelte fel. Tehát ma már a 

Schengeni övezeten belül az államhatárok megléte nem jelent korlátozó tényezőt, persze csak 

amennyiben az infrastruktúra is megfelelően ki van építve. 

A nemzetközi szakirodalmat áttanulmányozva evidens, hogy a határ megjelenítésének 

kutatásával, a határtérségek definíciójával további számos kutató foglalkozott. A cseh 

geográfus Šindler az államhatárokat egyfajta, szerződésben megállapított térképi, illetve 

terepvonalként definiálja, amely elválasztja egymástól az egyik szuverén államot a másiktól 

vagy egy olyan területtől, amely egyik állam fennhatósága alá sem tartozik (pl. nyílt tenger) 

(Šindler 1997). A kutató ugyanakkor azt is elismeri, hogy a határ merev vonalként való 

definíciója félrevezető és ugyanakkor elégtelen is. A valóságban a határ egyfajta határterület, 

                                                 
9
 Gondoljunk arra az esetre, amikor egyes szűrőállamok összeomlása után (konkrétan Szíria és Líbia 

háborúk miatt bekövetkezett összeomlásáról van szó – az ún. puffer államokról lásd bővebben Pécoud-

Guchteneire 2006 p. 71.) teljesen szabaddá vált a migrációs útvonal az EU felé s pl. Görögország nem 

volt képes őrizni a Schengeni rendszer külső határait a szerződésben foglaltak szerint. Az így 

keletkezett résen a 2015-ös migrációs válság során százezrek léptek be ellenőrizetlenül a 

határellenőrzés nélküli övezet különböző országaiba, ami rendkívüli biztonságpolitikai veszélyeket 

okozott (pl. lásd a 2015-2016-os európai városokat (Párizs, Brüsszel, Nizza, Berlin…) érintő 

merényletsorozatot). A kialakult helyzetre válaszul több EU-s ország újra ellenőrzéseket vezetett be a 

Schengeni rendszeren belüli határain is, valamint (főként a külső határokon) barriereket állított fel 

(Kraler et al. 2016). Az ellenőrizetlen migráció sok erkölcsi - etikai kérdést vet fel (Pécoud - 

Guchteneire 2006) s a migránsokkal szemben gyakran visszaéléseket követnek el útjuk során, az 

alvilág illetve az embercsempészek sokszor anyagilag kisemmizik, emberi jogaikban megalázzák őket, 

sokan életüket veszítik a tengeren való átkelés során. Amennyiben nem sikerül megnyugtatóan 

megoldani a helyzetet akár Uniós és világszervezeti közös fellépéssel is – tehát azt, hogy 

megszűnjenek az okok, amiért a migrációs áradat elindult, a menedékkérők kérelmeinek gyors 

elbírálását, valamint, hogy a Schengeni határok összefüggő területet kerítsenek körbe – félő, hogy az 

egész Schengeni rendszer széthullik és az EU belső határain a határellenőrzés tartós bevezetésére is sor 

kerülhet. 
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amely valahol az ország belsejében kezdődik és a határként kijelölt vonalban fejeződik be. 

Gondoljunk arra, hogy már az 1980-as években működő határőrizeti rendszer is zónákban 

történt. Ezzel hozzájárulva az előfigyelmeztető tevékenységhez –elsősorban a vasfüggönynél– 

ahol aktív monitoringot működtettek, a Schengeni határőrizeti rendszer működésére pedig a 

zónás monitoring a jellemző (Zámbó 2012); mindkettő célja a tiltott határátlépések, illetve a 

csempészet megakadályozása és ezáltal az államhatár rendjének fenntartása (Demus 2007). 

Kovács András szerint a határt egy térbeli elem külső, két vagy több térbeli elem közötti belső 

elválasztó vonalként definiálhatjuk (Kovács 2009). Hasonló álláspontot képvisel Bezák is, aki 

szerint a határ elválasztó vonal, amely által az adott földrajzi terület két elhatárolt területre 

bontódik (Bezák 1995). 

Hagett a határt, mint fogalmat az ún. territóriumok területének leírásához, lehatárolásához 

használja, miközben a territóriumnak azt a területegységet nevezi, amely felett bizonyos fajta 

tulajdonjog gyakorlása történik (Hagett 1975, 2006). Így Földünk gyakorlatilag különféle 

határok pókhálója által lefedett bolygó.
10

 Hagett szerint a határok maguk körül nyomászónákat 

hoznak létre, amelyek erőssége a határral való távolsággal fordított arányosságot mutat. 

Amennyiben belegondolunk, hogy bizonyos markáns határok megléte (lásd például az ún. 

technikai határzárakat, vasfüggönyt
11

 vagy az épített falakat
12

) milyen nagy nyomot hagytak a 

környezetükben lévő vidékekre. Nemcsak az ún. keleti blokk országainak alacsony 

permeabilitású határainak mentén fekvő térségek fejlettsége maradt el szinte minden esetben 

az országok belsejétől, de a kapitalista államok velük szomszédos régiói is elmaradtak az 

országaik belső területeitől.
13

 Az elzárt határhoz való közelség ebben az időszakban 

szükségszerűen hátrányt jelentett, a határ az ismert világ vége volt, túlsó felén az ismeretlen és 

gyakran elérhetetlen világ terült el (Illés 1994). Ez a gazdasági hatás mellett kétségtelenül 

                                                 
10

 A határok kialakítása ugyanakkor bizonyos területeken nehézséget okoz, például számos őserdővel 

benőtt vagy sivatagos afrikai régióban - a szaggatott határvonalak a térképen ezt a bizonytalanságot 

fejezik ki. 
11

 Pl. a kommunista időszakban létezett, a politikai Kelet- és Nyugat-Európát elválasztó határőrizeti 

rendszer). Hasonló napjainkban pl. az USA-t Mexikótól elválasztó határzár illetve határzóna, amely 

főként az 2001. szeptember 11-i terrortámadásokkal kezdődő időszakban, a határok biztonságának 

növelésére való törekvések megerősödésével válik egyre pregnánsabbá (Longo 2016). 
12

 Történelmileg ide tartozik a híres kínai nagy fal, a volt berlini fal, vagy például a manapság is 

hasonló elven működő Melitta, Ceuta spanyol exklávékat Marokkótól elválasztó építmények. 
13

 Gondoljunk például arra, hogy Burgenland volt évtizedeken át Ausztria messzemenően 

legelmaradottabb régiója. 
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pszichológiailag is hátrányos, negatív helyzetbe taszította az ott lévőket: ún. „világvége 

falvak‖ alakultak ki, amelyek közül sok tartósan leszakadt, elvándorlás sújtotta, lásd például 

bizonyos csereháti (G. Fekete 2003), gömöri vagy bodrogközi falvakat, amelyek esetében az 

addig egy gazdasági egységet alkotó régiói (Abaúj, Gömör, Bodrogköz) 1920 óta 

szétválasztva léteznek. Összekötő kapocs híján a kölcsönösen felhúzó, szimbiotikus fejlesztő 

erők sem működnek, működhetnek (Baranyi 2007, 2014). Ugyanakkor ezek az épített határok, 

pontosabban az átlépésük lehetősége - mint például a klasszikus esetben a Rubikon folyó - 

vonzotta a migránsokat, egyfajta földi paradicsomba érés reményével kecsegtetve őket. 

A kelet-nyugati ellenállás enyhülésével és különösképp a rendszerváltás után az egyes 

határrégiók különbözőképp kezdtek el fejlődni, némelyek viszont szinte gazdasági 

száguldásba kezdtek. Erre példaként az ausztriai Burgenlandot illetve a magyarországi oldalon 

Vas megyét hozhatjuk fel, amely az ott élő lakosság által évtizedeken keresztül megélt napi 

tapasztalatának köszönhetően (kishatárforgalom megléte, személyes kapcsolat az 

osztrákokkal) a rendszerváltás korában dinamikus fejlődésnek indult. Ez annak volt 

köszönhető, hogy megélénkültek a gazdasági, a települések közötti és az emberi kapcsolatok is 

azáltal, hogy a határátlépés adminisztratív feltételei jelentősen megkönnyebbültek a határ 

fokozatosan légiessé vált (Volter 2008) és sok új határátlépési pont is kialakításra került. A 

fenti tényezőknek köszönhetően a külkereskedelem fellendült, így manifesztálódni tudott a 

határ menti területek alacsonyabb szállítási költségekben is megmutatkozó lokalizációs 

előnye, ami telepítő tényezőként is megmutatkozik (v.ö. Pásztor 2013 p.61 és Rédei 2001a).  

A határok megnyitása által a nemzetközi kereskedelemben a kétoldalú előnyök és hátrányok  

mérlegében az előbbiek kerülnek túlsúlyba (Rédei 2001a).
14

 

                                                 
14

 Lásd az összehasonlítható előnyök koncepcióját a nemzetközi kereskedelemben illetve az export 

specializációs indexet (Regional Comparative Advantage – RCA). Elmondható ugyanakkor, ha a 

határátlépés adminisztratív megkönnyítése nem jár együtt a határátlépési pontok dinamikus 

növekedésével, akkor kevésbé dinamizálódik a határtérség, erre a magyar-szlovák határtérségben több 

példa is felhozható, pl. az Ipoly alsó szakaszán késő hídrekonstrukciós projektek miatt (bővebben ld. a 

HU-SK 2007-2013-as program 2. pályázati fordulóját tárgyaló fejezetet, valamint v.ö. a 12. és 13. 

térképet). Magyarország esetében, annak ellenére, hogy az EU csatlakozás óta eltelt évtizedben javuló 

tendencia figyelhető meg - az osztrák és talán a szlovén határok kivételével - a határátkelőkkel való 

ellátottság terén nem ideális a helyzet, bár minden területfejlesztéssel foglalkozó elismeri ennek 

kiemelt fontosságát. Lásd például Kiss János Péter ezredfordulón a témában megjelent munkáját (Kiss 

J. P. 2000), ahol a szerző többek között rámutat a gazdasági szempontból legfontosabb tehergépjármű 

forgalom lebonyolítására alkalmas átkelőhelyek alacsony számára valamint a kapcsolódó úthálózat 

nem megfelelő paramétereire, de figyelmeztet arra, hogy meglétük sem okvetlenül (folyt. 16. o.)  
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 A határ legáltalánosabban megfogalmazott szerepe tehát abban rejlik, hogy elválasztó 

funkciót lát el két terület között, a rajta meglévő átkelési pontok pedig egyfajta ajtókat 

képeznek rajta. Guichomet és Raffestin sokak által idézett klasszikus, 5 funkciót kiemelő 

csoportosítása (Guichomet és Raffestin 1974) ezen értekezésből sem hiányozhat: ideológiai 

funkció, jogi funkció, fiskális funkció, ellenőrző funkció és katonai funkció. 

Vizsgált határszakaszunkon e funkciók szerepe illetve puszta jelenléte is változatos képet 

mutat a határ fennállásának bő 90 éve alatt (lásd a következő oldalon lévő dőlt betűs részt).  

1) Kezdetben az ideológiai funkció, tehát az hogy a határ két felén a „mi - ők‖ tudat, 

különböző nyelvi illetve kulturális közeg legyen, kijelenthető, hogy nem volt jelen, ami az 

idők folyamán a többi négy funkció erős volta, azaz a határ elválasztó jellege miatt 

fokozatosan kialakult. 

2) Az időben a legpermanensebben fennálló funkció véleményünk szerint a jogi funkció, 

mivel még az EU-n belül is ez az a mód, amelyen keresztül az egyes nemzetállamok 

lehatárolhatják, illetve biztosítják fennhatósági területüket és élhetnek a terület 

kormányzásának, hatalom alatt tartásának eszközeivel. 

3) A fiskális funkció az állami adóbevételek és a külkereskedelem irányítását foglalja 

magába, az előbbi a monetáris unióba belépett államok esetében korlátozott jelentősen. Az 

utóbbi korlátozása viszont az összes uniós államban gyakorlatilag tilos, mivel a szabad 

kereskedelmet korlátozná. Elmondható viszont, hogy történetileg mindkét említett komponens 

jelentős volt, már a határ kialakításának kezdetétől fogva. 

4) Az államhatár ellenőrző funkciója a határ két oldalán lévő országok ellenőrzéshez 

fűződő érdekét fejezi ki és a határt keresztező forgalom megállítását, az átmenő személyek és 

javak ellenőrzését foglalja magába. Az ellenőrzés céljai között a nem kívánatos határátlépések, 

azaz az áruk, illetve a személyek mozgásának megakadályozása, valamint a vámfizetés 

bebiztosítása és az ÁFA- csalások kivédése is szerepel. Az ellenőrzés klasszikus és a világban 

általánosan elterjedt módja az áthaladó személyek és áruk pontszerű vizsgálata, amely a 

                                                                                                                                                         
garancia önmagában a fellendülésre. Az ezredfordulót követően illetve főleg az EU-csatlakozás óta 

ugyan minden határszakaszon nyíltak új határátkelőhelyek (lásd 12. térképet), azonban a Magyarország 

és Szlovákia közös határszakaszának fejlesztésére előirányzott együttműködési programokra jellemző 

volt, hogy a határon átnyúló együttműködésekre allokált forrásokból csak kis szelet jutott közvetlenül 

ezekre a projektekre és csak remélhetjük, hogy az új, 2014-2020 közötti programozási időszakban 

valóban sikerül az allokált forrás jelentős részét valóban erre a célra felhasználni. 
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határon átmenő közlekedési folyosókon, azok határkeresztező pontján vagy annak közvetlen 

közelében megy végbe. Az ellenőrzés másik módja, hogy az ellenőrzés monitoringszerűen, a 

határtól egy bizonyos sáv területén, általában véletlenszerűen kiválasztott járművekre terjed ki. 

Így folyik a vámellenőrzés
15

 a Schengeni országok közötti belső határokon.  

A határ ellenőrző funkciója a vizsgálat elsődleges tárgyát képező határszakaszunkon, annak 

kialakítását követően, Csehszlovákia megalakulásától fogva – a második világháború idejétől 

eltekintve – mindig jelen volt gyengébb-erősebb intenzitással. Hol a határon áthaladó emberek, sima 

útlevél- és vámellenőrzése, nyilvántartása céljából, máskor a nemkívánatos határátlépések 

megakadályozása miatt is szűken tartották a határ „ajtóit” nyitva. Az előbbi egészen az EU-s 

csatlakozásig, illetve a Schengeni határvédelmi rendszerbe (2. térkép) való belépésig. A második 

világháború lezárása után néhány évig viszont, annak ellenére, hogy pár átlépési pont működött, sokak 

számára szinte áthatolhatatlanok voltak a határok, gondoljunk 

azokra, akiket kitelepítettek és hosszú évekig tilos volt számukra 

a szülőföldjükre való visszatérés, akár csak rövid ideig tartó 

rokonlátogatás céljából is. A politikai enyhülés következtében 

fokozatosan könnyebbé vált a határátlépés Csehszlovákia és 

Magyarország határán is, azonban évente limitált számú, 

összesen két határátkelés volt engedélyezett. A 

rendszerváltáskor is csupán 12 közúti és 8 vasúti (ebből egy 

peázs vonal két határmetszési ponttal) átkelőhely volt a vizsgált 

határszakaszon. A rendszerváltás után fokozatosan több addig 

lezárt határátkelőhely megnyílt. Elmondható tehát, hogy a 

szocializmus időszakában határszakaszunkon kevés összekötő 

híd, vagy „ajtó“ állt rendelkezésre, a határon való átkelés nehézségekbe ütközött, a határ barrier 

szerepe akadályozta a termelési tényezők határon való átáramlását. A határok áramlásszociológiai 

vizsgálatát részletesebben megtaláljuk Böröcz tanulmányában (Böröcz 2002), amely a határoknak 

gazdasági, társadalmi, kulturális, technikai áramlásokra vonatkozó hatását elemzi. A szerző híd vagy 

ajtó szerepet tulajdonít nekik. Ebben az esetben a híd szerep a határ (átkelőhely) vonzásteremtő 

intézményi szerepét domborítja ki. Az ajtó a maga nyitásával és zárásával pedig a határ 

permeabilitását, azaz áteresztő képességét jelenti, tehát azt, hogy a rajta keresztül megvalósuló 

áramlásokat mennyire engedi, vagy nem engedi át. Böröcz véleménye szerint a határ tulajdonképp 

                                                 
15

 A vámszedést Guichomet és Raffestin nem említi, de ide, az ellenőrzés kategóriájába sorolnám be – 

bővebben lásd lejjebb a fejezet végén. 

2. térkép: A Schengeni 

egyezmény tagállamai 

 
Forrás: 
http://www.euvonal.hu/schengen

/ 
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ajtókkal felszerelt híd, amelyen az ajtók nyitva vagy zárva lehetnek.
16

 Gondoljunk például arra, hogy a 

védett határokon is sok út vezet (-het) keresztül, amelyek között vannak olyanok, amelyeken 

engedélyezett az átjárás és vannak, amelyeken egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan vehetők 

igénybe. Ilyenek a csak nappal, vagy csak mező/erdőgazdasági okokból (egyes nehezen megközelíthető 

földterületek megművelését lehetővé tétele miatt), esetleg kishatárforgalmi engedéllyel használható 

határátkelők – lásd például a magyar-ukrán határszakasz egyes határátkelőhelyeit (Kovály 2012).  

 Manapság szerencsére már a fentebb leírtaktól gyökeresen ellentétes a helyzet, mivel 2004-től 

Szlovákia és Magyarország is az EU tagja lett, majd 2007-től az Unió közös határőrizeti ún. Schengeni 

rendszerének tagjává vált, így 2007. december 21-től kezdve megszűnt az állandó határellenőrzés, 

tehát a határ ellenőrző szerepe is a közös határon (Schengen 2009).
17

  

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a vizsgált határszakaszon a határátlépési lehetőségek száma az 

EU csatlakozás óta sem növekedett meg jelentősen, pláne ha határszakaszunkat összehasonlítjuk más 

Schengeni övezetbe belépett határszakaszokkal, például a magyar-szlovén, cseh-német vagy a magyar-

osztrák határral. Különösen igaz ez arra a nyugati határszakaszra, ahol a Duna folyam képezi a 

határvonalat, itt 1989-el való összehasonlításban egyetlen teljesen új állandó átlépési lehetőség sem 

került kialakításra.
18

 

5) A határ védelmi, tehát katonai funkciója szintén alapfunkciónak számít (Kiss. J. P. 

2000) különösen a világháborúk környéki időszakokban volt jelentős, szerepük –belső határok 

esetén– csökkent egyes nemzetközi védelmi szervezetekbe való belépést követően. A vizsgált 

magyar-szlovák határ esetében már a Varsói Szerződésben való tagság (1955-1991) is 

csökkentette ezt a szerepet, de különösen a NATO tagság óta
19

 teljesen elvesztette értelmét a 

szerep katonai része, viszont a védelmi szerepből megmaradt a biztonsági szerep, amely nem 

                                                 
16

 A határon való átkelés, mint „ajtóhasználat‖ motívuma az 1989-es határnyitás, a vasfüggöny 

leomlását előidéző „páneurópai piknik‖ emlékére Fertőrákoson épült márványból készült, nyíló ajtót 

jelképező mű esetében is megjelenik. http://www.fertorakosikirandulas.hu/kepek/fertorakos/paneuropai_piknik/ 

az_1989-es_hatarattores_helyszine_ napjainkban.jpg 
17

 A két ország kapcsolata illetve a lakosság egymással szembeni attitűdje is javult és a 90-es évekkel 

ellentétben manapság a szociológiai felmérések során a szlovákok már nem Magyarországot jelölik 

meg a rájuk leselkedő potenciális fő fenyegetésként (lásd a legújabb ISSP (International Social Survey 

Programme) felmérés eredményeit (Podstupka 2015)). 
18

 Változások a következők voltak: Párkányban a kompközlekedés helyett 2001-tól újjáépítését 

követően újra használható a Mária-Valéria híd, Bős és Lipót között időszakosan komp közlekedik. 

Elmondható, hogy HU-SK viszonylatban a vasúti személyszállítás terén egyenesen visszafejlődés volt 

megfigyelhető, a rendszerváltás kori 8 átkelőhelyből ma már csak Szobon és Hidasnémetin folyik 

menetrendszerű személyszállítás (Az átkelési lehetőségeket a Duna-mentén bővebben lásd lejjebb).  
19

 Magyarország 1999-ben, Szlovákia pedig 2004-ben vált a NATO teljes jogú tagjává, majd a két 

ország 2007-ben a Schengeni övezet tagjává is vált. 

http://www.fertorakosikirandulas.hu/kepek/fertorakos/paneuropai_piknik/%20az_1989-es_hatarattores_helyszine_%20napjainkban.jpg
http://www.fertorakosikirandulas.hu/kepek/fertorakos/paneuropai_piknik/%20az_1989-es_hatarattores_helyszine_%20napjainkban.jpg
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kívánatos, valamint illegális határátlépőkkel, gondoljunk az ember-, fegyver- illetve 

kábítószer-csempészekre, amely a NATO tagságtól függetlenül megmaradt. A határ 

biztonsági-védelmi funkciója a konfliktusokba való belesodródás elkerülésére, kivédésére is 

szolgál, Közép-Európa esetében lásd a balkáni háborúkat vagy az ukrajnai konfliktust, 

különösen az első esetében volt a határőrizetnek kiemelt szerepe, gondoljunk például arra, 

amikor Dél-Baranyában harcok folytak.  

6) A határ további funkciói az ideológiai funkció, valamint a kulturális, azaz a határ 

meghatározása mentális, nyelvi-, illetve kulturális szempontból. A mentális politikai határkép 

változhat a politikai helyzettől függően, illetve annak viszonylatában is, hogy két oldalán élők 

hogy élik meg, miként viszonyulnak a határhoz. Éger az ezredfordulón a magyarországi 

határszakaszokon lakók körében végzett felmérése során (Éger 2000), a nyilatkozatokból arra 

az általános következtetésre jutott, hogy e határok esetében a határtérségekben lakók 

életvitelük szempontjából sem előnyét, sem hátrányát nem érzik annak, hogy a határ 

közelében laknak, azonban az egyes határszakaszokon árnyalataiban más-más attitűdöket 

fedezett fel. A fejlettebbnek számító nyugati magyar-szlovák határszakasz területén, Győr és 

Pozsony térségében pozitívnak minősítik a határ közeliséget, míg a keleti határszakaszon 

élők
20

 véleménye szerint gyakorlatilag semlegesítik egymást a pozitívumok és a negatívumok 

(Éger 2000 p. 135). Közép-Európában jellemző, hogy egy fejlettebb és egy fejletlenebb ország 

határán a gazdaságilag fejlettebb ország határ menti területének lakossága általában 

negatívabb attitűddel, míg a fejletlenebb pozitívabban viszonyul a határ közelségéhez. Az 

előbbiek elsősorban a közbiztonság, az illegális migráció, a nagyobb átmenő forgalom és a 

környezetvédelem miatti aggodalmukban mutatnak negatív attitűdöt, az utóbbiak új 

munkavállalási, üzleti lehetőségeket, valamint az innovációkhoz első kézből való hozzáférést 

várják a fejlettebb állam közelségétől, illetve ezeket használják fel boldogulásuk érdekében. A 

határ megítélése más esetekben is eltérhet a két oldalon még az EU-n belül is. 

                                                 
20

 Több szerző a magyar-szlovák határszakaszt annak hossza miatt két statisztikai-közigazgatási 

szegmensre osztják: a nyugatiba a rendszerváltás utáni gazdasági átalakulásban nyertes területeket, 

azaz a fővárosok közelében fekvő, főként Duna-mentén elterülő kisalföldi határszakaszt illetve a 

szintén Budapest vonzásában lévő Pest megyei (Ipoly alsó folyása) határszakaszt, a keletibe Nógrád és 

BAZ, valamint Besztercebánya és Kassa megyék által közrefogott szakaszt sorolják be (lásd pl. Kutor-

Ocskay 2015 p. 506), ami a két terület eltérő jellege, gazdasági-társadalmi, de akár településszerkezeti 

mutatóinak eltérését látva logikusnak látszik. Híves is megállapítja ezt a demográfiai és társadalmi-

gazdasági szinten megjelenő kétarcúságot (Híves 2011 p. 32). 
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A Guichomet - Raffestin szerzőpáros a határ fő funkcióinak felsorolásakor megfeledkezett a 

határ legősibb fiskális funkciójáról, amely leginkább az államok határhoz kapcsolt vámszedési 

jogából áll. Az államok többsége mindmáig gyakorolja ezt a jogot. Ugyanakkor elmondható, 

hogy a világon több helyen is eléggé elterjedtek a szabadkereskedelmi egyezmények, amelyek 

tagjai egymás között nem érvényesítik a vámszedés jogát. Ilyen szervezetek pl. Észak-

Amerikában a NAFTA, a ma már csak Délkelet-Európában működő CEFTA
21

 stb. Ezen kívül 

az 1995-ben megalakult Kereskedelmi Világszervezet - WTO (GATT utódszervezete), amely 

a vámok és egyéb kereskedelmi akadályok globális szintű leépítésén és a diszkriminatív 

elbánás felszámolásán munkálkodik (forrás: WTO (2015). Az EU négy szabadságelve közül 

az egyik, az áruk szabad áramlása, szintén kizárja a vámszedés lehetőségét a tagországok 

között. 

A határok funkciói az idők folyamán változáson mentek át, a Schengeni térségen belül 

bizonyosak /pl. a vám funkció vagy útlevél ellenőrzés/ megszűntek, de a határok a jogi 

fennhatósági, illetve a kulturális, nyelvi funkciók terén továbbra is elválasztó vonalakat 

alkotnak, de ez utóbbiak a jobb átjárhatóság, permeabilitás és ezáltal a megismerés (valamint 

általa a megértés) elérhetővé tétele következtében fokozatosan könnyebben áthidalhatóvá 

válnak. A határok összekötő funkcióinak kiteljesedésével lehetővé válik a nemzetköziesedés 

(gondoljunk a vállalatokra, egyéni mobilitásra, vagy akár normarendszer vagy a szokások 

átalakulására), ami a rendszerváltozás óta eltelt időszak karakteres jellemzője volt egy időben 

a határok funkcióváltozásával, azok sok értelemben virtuálissá válásának folyamatával együtt.  

2.3 A határok fajtái 

A határok fajta, illetve jelleg szerinti csoportosítása többféleképp mehet végbe. Az évszázadok 

során fokozatosan átalakultak a határok jellemzői, ugyanis a természetföldrajzi determinizmus 

visszaszorulásával a határok jellege már nem csak természetföldrajzi alapú lehet. A határok 

lehetnek természetes - mesterséges, közigazgatási (adminisztratív), mentális stb. jellegűek, 

etnikai, természeti képződményeket (pl. sziget) lehatároló, biogeográfiai stb. szempontból 

meghatározottak. A határok sok esetben nem egyértelműen meghatározhatók, biogeográfiai 
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 A Közép-Európai Szabadkereskedelmi megállapodásnak (CEFTA) 1992 és 2004 között tagja volt 

Magyarország és (Cseh-) Szlovákia is, azonban ezen országok tagsága 2004-es EU csatlakozásuk után 

megszűnt, miután egy sokkal szorosabb együttműködés részeseivé váltak. 



21 

 

példával élve gondoljunk például a lombos erdők övéből a vegyes erdők övén keresztül a 

tűlevelű erdőkbe való átmenetre. A politikai határok (lásd részletesebben a köv. fejezetben) 

kialakításánál is, a természetföldrajzi determinizmus változásával, a történelem során sok 

esetben figyelmen kívül vették természetben létező határvonalakat. Mindmáig érvényes 

ugyanakkor, hogy a „jó határ‖ (ha van ilyen) az olyan határ, amely több határfajtát egyben 

tartalmaz, ötvöz, pl. ha egy államhatár markáns gazdasági, természeti és etnikai határvonal is 

egyben, ilyen például a szlovák-osztrák határ a Morva folyó mentén, vagy a Dráva képezte 

magyar-horvát határ. 

 

Ellentétpárokkal operál Henk Van Houtum, aki 4 fajta szélsőséges eseti határtípust ír le  
 

1. természetes (natural) – mesterséges (artificial) 

2. funkcionális (functional) – érzelmi (affective) 

3. konkrét (concrete) – elvont (abstract)  

4. nyitott (open) – zárt (closed) (Forrás: Van Houtum 1998) 

 

Természetes határ alatt olyan –természet-földrajzilag determinált– határt kell értenünk, amely 

valamely természeti tényező hatására alakult ki, amelyen sok esetben nehezített az átkelés pl. 

egy jelentős hegyvonulat, folyó, tó vagy tengerparti ország esetében tenger képezhet 

leggyakrabban ilyen határt.  

Mesterséges vagy antropogén határ legegyszerűbben adminisztratív határok esetében van 

mesterségesen kialakítva, pl. politikai döntés után. Több történeti földrajzi munkában kiemelik 

(lásd pl. Pounds 2003), hogy elsősorban a középkorban igyekeztek a határokat úgy meghúzni, 

hogy azok természeti képződményekhez (folyók, hegységek) igazodjanak. Jelenleg ilyen határ 

például a Duna, amely hosszabb szakaszokon képez államhatárt, vagy ugyanilyen a szlovák-

lengyel határon a Kárpátok vonulata. A „természetes-mesterséges‖ határ ellentétpár létezését 

ugyanakkor Kovács Hardival (Hardi 2001), Böröcz-el (Böröcz 2002), Leimgruber-rel 

(Leimgruber 2005), Newman-nal (Newman 2009) és további szerzőkkel egyetértésben vitatja, 

mondván, hogy a határok mindegyikét történeti-földrajzilag mesterségesen alakították ki. 

Ezzel egyet lehet érteni, mivel konstatálhatjuk, hogy minden közigazgatási határ kialakulás 

szempontjából antropogén eredetű, gondoljunk arra, amikor kis patakokat nagy, hajózható 

folyókká próbáltak mesterségesen minősíteni annak érdekében, hogy az ott kialakítandó új 

határvonal számára természetföldrajzi megalapozottságot adjanak (gondoljunk például a 

Ronyva esetére).  
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Funkcionális, azaz jogilag létező határról beszélünk, pl. amikor egy határon való átkelés 

bizonyos eljáráshoz kötött, például a vámhatárokon határellenőrzés miatt sorban kell 

várakozni két oldalán. Ennek ellentéte a szubjektív, azaz mentálisan meghatározott érzelmi 

határ, amely az emberek gondolataiban létezik, ebből eredendően minden ember fejében más-

más az őt körülvevő mentális tér. Ilyen „határakadályok‖ lehetnek például, ha valamely 

határon drága, nehezen adminisztrálható vízumot kérnek illetve, ha hosszú a várakozási idő az 

átlépésnél. Az előbbinek hasonló hatása van, mint egyes útdíjas autópálya-szakaszoknak is, 

amelyek esetében előfordulhat az, hogy nem éri meg használni őket, gondoljuk csak a 90-es 

években egyes magyarországi koncessziós-autópálya- szakaszokra. Az érzelmi határok 

kutatásával a néprajzi-, illetve antropológiai kutatások foglalkoznak elsősorban, de a mentális 

tér térbeli leképezésének, vetületeinek meghatározásában, az ilyen jellegű térképek 

elkészítésében elsősorban a földrajztudomány (ezen belül a társadalomföldrajz) vállal 

feladatot. Ezen kívül az antropológia, etnológia, kulturológia, nyelvészet is foglalkozik a 

mentális határokkal. 

A határok mentális jellege megmutatkozhat akár kartográfiai ábrázolásokban is, oly módon, 

hogy a térképkészítők az adott államhatáron kívül eső, szomszédos országhoz tartozó 

területeket csak üres, fehér papírrésszel érzékeltetik, amivel gyakorlatilag az sugallják, hogy a 

határ túloldalán nincs semmi (említésre méltó), vagy valami ismeretlen „territórium‖ található. 

A határ túloldalán lévő területek ilyen térképi ábrázolása elég gyakori volt tájainkon az 

államszocializmus időszakában, azonban a nyugat-európai kartográfiában is találkozunk vele, 

például bizonyos spanyol térképeken a szomszédos portugál területek ilyen fehérek, 

„Portugal‖ felirattal ellátva (Sidaway 2002 p.4). 

Az államhatár az esetek többségében amellett, hogy jogilag létező, egyben mentális, megélt 

térben is kimutatható, azaz fizikai értelemben és az emberek fejében is meglévő különbségeket 

takar, ennek példája a cseh kutatópáros Chromý-Skála szerint a cseh-német határ, amelynek 

két oldalán kimutathatóan más mentalitású és más-más regionális identitással rendelkező 

emberek élnek. Ez nem jelenti azt, hogy a határ menti régióban élők ugyanolyan identitással 

rendelkeznek, mint az ország belsejében élő, „belföldi‖ lakosok, sőt, identitásuk lehet teljesen 

különböző (Chromý-Skála 2010). 

Magyar viszonylatban a mentális határkutatás tekintetében mindenképp meg kell említeni 

Hardi Tamás munkásságát, aki az 1990-es évek végén ugyancsak elsősorban „nyugat-keleti‖ 
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határt célzott meg munkásságában. Az osztrák-magyar határon vizsgálta a két ország határ 

menti települései lakosságában élő „képet‖ a másik oldalon élőkről, illetve szociológus 

végzettségű kolléganőjével, Nárai Mártával az ezredfordulón négy osztrák határ menti magyar 

településen vizsgálta az ott élő lakosokban élő mentális térképet, különös tekintettel a 

települések specifikus határ menti jellegére (Hardi - Nárai 2001). A szerzőpáros arra a 

következtetésre jutott, hogy a rendszerváltáskor a magyar oldal felől jelentősen megnőtt a 

határátlépések száma, ám összességében a két oldal kapcsolattartására továbbra sem igazán 

jellemző az intenzív viszony,
22

 a jövőt illetően mindkét oldalon a megkérdezettek főként a 

gazdasági és kulturális együttműködésre
23

 szeretnék helyezni a hangsúlyt.  

A funkcionális – érzelmi határpároshoz közel áll a konkrét – elvont határpár, mivel a 

funkcionális határ mindig konkrét az érzelmi határ pedig elvont (Kovács 2009 p.12). A 

konkrét, funkcionális, tehát jogi értelemben használt határokat a földrajz- illetve regionális 

tudomány, az elvont határokat pedig az antropológia és etnológia kutatja (Kürti 2006).  

További határ ellentétpárok lehetnek a gazdasági - kulturális, a nyitott – zárt valamint legális 

– konceptuális. Más határkategorizálást is megfogalmazott Heigl, mégpedig, hogy a határok 

lehetnek zártak, részben nyitottak és nyitottak, valamint etnikai, nyelvi, vallási tipológiákat is 

megfogalmazott (Heigl 1978), mások a határokat szubszekvens, antecedens, átfedő és reliktum 

határok kategóriákba sorolták (De Blij, Muller 1978, lásd bővebben a következő fejezetben). 

Dokoupil a határokat kissé másképp, a fentieknél több, összesen öt kategóriába sorolta. 

Szerinte a határok konvencionálisak, chorografikusak, strukturálisak, organikusak és 

harmonikusak lehetnek (Dokoupil 2000).
24
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 A magyarországi határ menti települések lakói közül csak valamivel több mint 40 százalék jár át a 

határ túlsó oldalára rendszeresen (min. havi rendszerességgel), osztrák résztől ez még a 40%-ot sem éri 

el, a többiek soha vagy nagyon ritkán. A magyarországiak határátlépéssel kapcsolatos célja a 

bevásárlás, kapcsolatápolás és munkavállalás, osztrák részről pedig a bevásárlást és a kapcsolatápolást 

is megelőzi a pihenés-rekreációs célzat. 
23

 Az oktatási, tanulási célú határátlépés a Hardi-Nárai féle tanulmány készítésekor még nem volt 

jellemző az osztrák-magyar határterületek lakossága körében, ez az uniós csatlakozás óta valamelyest 

felélénkült elsősorban a nagyvárosok felsőoktatási intézményeinek irányába. Vizsgált 

határszakaszunkon viszont már a rendszerváltás utáni években jobban jelen volt elsősorban 

Szlovákiából Magyarország felé a tanulmányi célú határátlépés is. 
24

 A határok további osztályozását lásd pl. Dokoupil 2004. 
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2.3.1 Politikai határok 

A fenti határtípusok általában többfajta határtípusra alkalmazhatók, ugyanakkor a leginkább 

változékony politikai határokat érdemes kialakulásuk alapján is osztályozni. A határok 

genetikai szempontból való osztályozásával foglalkozó egész sor szerző, például Ante, 

Schwind és Šindler (1984,1997) egyetértésben négy kategóriát határozott meg: szubszekvens, 

antecedens, átfedő és reliktum jellegű politikai határokat. Dokoupil (2004 p. 49), az első 

három jelenben is létező határt jelöl, az utolsó pedig már megszűnt határt. 

A szubszekvens határ: addig egybefüggő területek differenciálódásával elkülönült régiók: 

például a Szovjetunió szétesésével keletkezett új államhatárok. 

Antecedens (megelőző) határ: USA – Kanada határa, mivel a kijelölése (egy bizonyos 

hosszúsági fok mentén) még azelőtt megtörtént, hogy az egész terület benépesítésre került 

volna.  

A harmadik az ún. átfedő típus, amely olyan határt jelöl, ahol az eredeti területek átfedésére 

került sor egy politikai intézkedés következményében. Gondoljuk pl. az egyes eurorégiók 

vagy önkéntes kistérségi társulások területeinek átfedéseire. 

Az utolsó típus az ún. reliktum határ (phantom border), amely ma már nem létezik, de 

továbbra is észrevehető a gyakorlatban. Ilyen például Németország területén Nyugat- és Kelet-

Németország határa. Dokoupil szerint ezen határoknak legtöbb esetben ma is lényeges 

szerepük van, mivel pl. két régió határát e reliktum határok mentén lehet a legjobban 

meghatározni. Így mindenképp hasznos, ha figyelembe veszik őket a terület-lehatárolásnál, 

egy-egy ország belső közigazgatási felosztásának kialakításánál.  

Pozitív példát Németország újraegyesítésénél, a keleti tartományok kialakításánál látunk, 

ugyanis azok területét nem mosták össze a szomszédos nyugati tartományok határaival.
25
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 Németországban például az „új szövetségi területek‖ határai esetében nem léptek át a régi bel német 

határon és nem alakítottak ki közös régiókat. A volt határ menti területek közötti meglévő belső 

különbségek nem „maszatolódtak el‖, így a támogatások megfelelő helyre való juttatása optimális és 

régiófejlesztési szempontból is előnyös. Egy ellenkező példa részben Csehország regionalizálása, ahol 

főként politikai okokból nem minden esetben vették figyelembe a történelmi Cseh- és Morvaország 

határát, így a két nagytérség között kialakítottak egy köztes régiót, a Vysočina (Felföld) nevűt, a terület 

egy része szétvonzódik, gyenge központja illetve amiatt, hogy két erős nagyváros, Prága és Brünn 

között fekszik. A régió részben ez utóbbi nagyváros tágabb agglomerációjához tartozik, ami már 

problémákat is okozott pl. a közlekedésszervezésben, mivel a Brünni Integrált Közlekedési Rendszer 

átnyúlik Vysočina megyébe (Lásd részletesebben pl. S. Řehák cseh régiófelosztással kapcsolatosan 

megjelent publikációit pl. Řehák, S. (2001, 2004)). Az említett példákból arra (folyt. 25. o.)                  
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Tartományi szinten a határok futásából ma is kivehető a volt NDK határának futása, de ha még 

távolabbra megyünk az időben, akkor a régi németajkú fejedelemségek is visszaköszönnek a 

térképeken, pl. Szászország, Bajorország mindmáig nevében is megmaradt tartományok 

elnevezéseként. 

2.3.2 A politikai határok de jure és de facto jellege 

A reliktum jellegű határok között sok olyan van (elsősorban a korábbi tartós történelmi vagy 

nagy gazdasági különbségeket fedő határokról van szó), amely „de jure‖ már régebben nem 

létezik, ugyanakkor „de facto‖ igen, ilyen például Németországban a keleti és nyugati 

tartományokat elválasztó ún. belnémet „mentális‖ határ vagy gondoljunk csak a kulturális, 

nemzetiségi határokra. Vannak ugyanakkor olyan határok is, amelyek ugyan de jure meg 

vannak határozva, ugyanakkor de facto nem létező politikai határokról van szó, például 

lakatlan sarkvidéki, sivatagi vagy esőerdők területén meghúzott határok, gondoljuk például 

egyes vidékeken Bolívia-Brazília vagy a közelmúltban konfliktus területén lévő Mali és 

Algéria határára. 

Speciális a nemzetközileg nem elismert, ún. szakadár államalakulatokat az eredeti 

országaiktól elválasztó határok esete, amelyek szintén de facto határok, azaz pl. az Észak-

ciprusi Török Köztársaság és a Ciprusi Köztársaság között gyakorlatilag létező, sőt zárt 

jellegű, korlátozott áteresztőképességű határ van, azonban - mivel a sziget belső 

megosztottsága nemzetközi jogi szempontból nem elismert - nem beszélhetünk standard 

államhatárról. Ugyanígy az egyes posztszovjet tagköztársaságok területeinek egy részén 

kialakult szakadár területek és eredeti országuk közötti határok: pl. Abházia, Dnyeszter-mente, 

Hegyi-Karabah, valamint legújabban Krím, de megemlíthetjük a volt Jugoszlávia területéről 

például Bosznia-Hercegovinában az ottani Szerb Köztársaságot a Bosnyák-horvát 

Föderációtól elválasztó határ esetét is. Vannak olyan esetek is, amikor nem elismert határok 

fokozatosan legalizálódnak, elismerésre kerülnek, gondoljunk csak a Jugoszlávia vagy a 

Szovjetunió szétesésekor kialakuló új államok határaira. 

                                                                                                                                                         
a következtetésre juthatunk, hogy bizonyos ún. reliktum határokat –mint amilyen a történelmi Cseh- és 

Morvaország határán, azaz Vysočina kerület közepén fut– eltűntnek lehet ugyan nyilvánítani, de 

manapság is jelentős térszervező hatásuk lehet. 
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A nemzetközileg el nem ismert határok ellentétje az az eset, ha a nemzetközileg elismert 

politikai határok sérülnek, például katonai alakulatok nem engedélyezett mozgása miatt (de 

gyakran a két forma egymás közelében helyezkedik el), például a délszláv térségben dúló 

háborúk során Bosznia-Hercegovina határa vagy napjainkban az Ukrajna és Oroszország 

közötti határ egyes szakaszai kerülnek ily módon ignorálásra. 

 

A fenti példákból látszik, hogy a határok esetében az egyesülés (tehát a meglévő határok 

megszűnése) történelmi léptékben mérve éppúgy előfordul, mint a szétválás (új határok 

kialakulása) - lásd például Csehország és Szlovákia határát, így konstatálható, hogy a határok 

kialakulásuk szempontjából, jellegük és jelenbeli valóságuk szerint különböző csoportokba 

sorolhatók. 

2.4 A határok kijelölése 

A határ közeli területek az egyoldalú vonzás és gyakran egyenesen zsákutcahelyzet miatt 

gyakran alulfejlettek lehetnek, amelyet a határ áteresztő képességének lehetővé tétele illetve 

megnövelése után kompenzálni lehet a határ másik oldaláról való átvonzás által is.  

A határok kijelölésére, a határvonalak –úgymond – meghúzására többféle mód van attól 

függően, hogy milyen jellegű határról van szó. Ezek lehetnek szubjektív vagy (legalább 

részben) objektív lehatárolás.
26

 

Szubjektív döntésekről beszélhetünk sok esetben a politikai jellegű lehatárolásoknál, pl. ahol 

nem természetföldrajzi meghatározottságú államhatárok meghúzásáról van szó. Ezen 

határokról elmondható, hogy kialakításukat megelőzően mentálisan nem voltak meghatározva, 

tehát gyakorlati értelemben nem léteztek. A témát bővebben lásd például Frémont (1976) vagy 

Řehák (2000) műveiben.  

Más esetekben, pl. biogeográfiai határoknál egyértelműbben, objektívebben meg lehet 

határozni a határvonalat pl. egy növényfaj elterjedésének lehatárolásánál, illetve különösen 

magashegység főgerince által meghatározott politikai határnál. 

Több szerző ezeken kívül pragmatikus okokból meghúzott határvonalakat is megkülönböztet, 

például különböző fejlesztési régiók (pl. ipari, technológiai, nyersanyaglelőhely okok) vagy a 
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 Az alapvető térfeosztási lehetőségeket grafikusan ábrázolva lásd: Nemes Nagy 1998 p. 139. 
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területi tervezésben gyakori feladatként jelentkező, különleges figyelmet igénylő (hátrányos 

helyzetű) térségek lehatárolását, de ilyen lehet államhatár-zónák illetve a határ menti területek 

kijelölése is. 

A térfelosztások megalkotásánál, így a határtérségek kijelölésének módszertanában is 

rendkívül sok szempontot vesznek, illetve vehetnek figyelembe, amelyek közül általában 

egyet-kettőt kiemelten érvényesítenek (lásd Nemes Nagy 1998 p. 138 – 6.1 táblázat), s azt, 

hogy egy-egy kiemelt faktort mennyire érvényesítenek, a legismertebb szegregációs mutató, a 

Hoover-féle egyenlőtlenségi mutató, vagyis a „Hoover index‖ értéke adja meg. Lényege: azt 

mutatja meg, hogy egyik vizsgált ismérv, társadalmi-gazdasági jelenség mennyiségének hány 

százalékát kell a területegységek között átcsoportosítanunk ahhoz, hogy területi megoszlása a 

másik jellemzővel azonos legyen (lásd bővebben: Nemes Nagy J. 2005 3. fejezet 3.1 p.8).  

Meg kell jegyezni, hogy politikai jellegű határok esetében a határvonalak törvényi szabályozás 

által, tehát jogi szinten, egyezményekben rögzítettek: nemzeti szinten általában törvények által 

(pl. megyehatárok), nemzetközi viszonylatban pedig államközi szerződések vagy egyéb 

nemzetközi dokumentumok által (pl. békeszerződések) által határozzák meg az államhatárok 

futását. 

2.4.1 A határok áteresztő képessége 

A globalizációval és Európán belül az EU létrejöttével a gazdasági integráció egyik 

kulcskérdésévé vált a határok minél zökkenő-mentesebb leküzdése, ezáltal a szállítási 

költségek csökkenése, illetve a bérfeldolgozás, az azonnali szállítású „just in time‖ munka 

lehetővé válása. Ez nem csak a határok sűrűségétől, futásától és a közlekedési hálózatok 

kiépítettségétől függ, hanem nagymértékben a határok áteresztő képességétől is. 

A határok áteresztő képessége jelentősen befolyásolja a két oldalán lévő területek gazdasági, 

társadalmi – kulturális helyzetének és környezeti-természeti képének alakulását – fejlődését is. 

A határok átjárhatóság szempontjából nagyon sokfélék lehetnek, a „virtuális‖ jellegű sokszor 

fizikailag szinte teljesen észrevehetetlenektől egészen az áthatolhatatlan barrierként működő 

vasfüggönyökig (lásd 1. ábrát). Az előbbiekre példa az EU Schengeni övezetbeli 

tagállamainak egymás közötti pl. a Belgium és Franciaország határa, az utóbbira a 

rendszerváltásig létező Berlini fal. 
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A határ menti hatásokat illetően Beluszky és Seger (1993) különféle párkategóriákat (modelleket) 

alkotott meg, ezek a következők (grafikusan lásd 1. ábrán): 1) Areális - határ különböző funkciójú 

területeteket választ szét; 2) Differenciáló funkciójú határ - kontakt jellegű határoknál a különböző 

1. ábra: Néhány határ menti hatás (effekt) 

 

Forrás: Dokoupil (2004) p. 55 - Seger 1993 alapján 

 

funkciók között kölcsönhatások (pl. árucsere) mennek végbe; 3) Kontinuális – azaz összefüggő 

kategória azt mutatja, hogy a határvonal bizonyos esetekben nem jelent határt, gondoljunk arra az 

esetre, amikor egy politikai határ egy hegyre felfelé fut, akkor a biogeográfiai határvonal teljesen 

merőleges a politikai határra; 4) Diffúz hatás akkor jöhet létre amikor hosszabb idő után az egyik 

fél hatással van a másikra; 5) Periferikus hatások – centrumtérségektől távoli határmenti 

térségekben fordulnak elő, ahol a nehéz elérhetőség miatt a térszerkezet megbomlott; 7) Átugrás 

hatás – akkor lép fel, ha a két centrumtérség közötti mozgások átugorják a határ menti térséget, pl. 

gondoljunk csak arra, hogy a nemzetközi EC vonatok ugyan áthaladnak bizonyos területeken, de ha 

nem állnak meg a határtérségben, akkor a területen nincs semmiféle haszon belőlük. Az 1. ábra 6-

os és 8-as al ábrái a politikai történelmi hatások miatt instabil, változó határokat ábrázolja. 

 

A nemzetközi szakirodalom általában nyílt, zárt, valamint köztes kategóriaként részben nyílt 

határokat különböztet meg (lásd Maier 1990). A zárt határ
27

 az érintett határ közelében fekvő 

terület fejlődésének extrémen egyik államhoz kötése mellett, amennyiben az kevés, ritka 

elhelyezkedésű határátlépést lehetővé tévő ponttal (határátkelővel), illetve szigorú határőrizeti 
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 A zárt határ elsősorban konfliktuszónákhoz köthető, manapság már ritka az ilyen jellegű 

szélsőségesen elválasztó államhatár. Ezek közé a zárt határok tartozik például a török-örmény határ, 

amely esetében ugyan a világháborúk óta nem volt nyílt katonai konfliktus a két ország között és a két 

terület tartósan más-más érdekszférában helyezkedik el, viszont az elzártság oka a két nép ma is élő 

történelmi konfliktusára vezethető vissza (Cheterian 2017). 
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rezsimmel jár (pl. műszaki határzárak) együtt, a térstruktúra deformálódásához is elvezet, 

különösen, hogy a határzóna fejlesztése alá van teljesen rendelve a határvédelmi rendszerek 

maximális funkcionalitásának eléréséhez. A kommunista rezsim idején a szocialista blokk 

Jugoszláviával elmérgesedett viszonya miatt a Dunántúlról Jugoszlávia felé vezető 

fővasútvonalat egyvágányúvá fejlesztették vissza vagy arra, hogy az atomerőművet Mohács 

helyett Paksra telepítették, Szlovákiában pedig az ipartelepítéseket –hasonlóan védhetőségi 

okokból– a Vág-völgybe irányították. A fejlesztések védelmi vagy egyéb politikai okok miatti 

elmaradása, gyakran az adott zóna teljes gazdasági és demográfiai leépüléséhez vezet, 

gondoljunk csak pl. a rendkívül rossz természetes szaporodási mutatókkal jellemezhető 

Őrségre (Híves 2011 p. 32), amely az államszocializmus idején mind Ausztria, mind pedig 

Jugoszlávia felé szigorú rezsimben őrzött határtérséget képezett. A határvidékek, határzónák 

kialakításából, e területek számára (a védelmi funkció erősítésén kívül) a fejlesztések hiánya is 

következett, amely a lakosság elvándorlását vonta maga után, ezáltal egész mikrorégiók 

fiatalok nélkül maradtak, legalább átmenetileg
28

 teljesen elöregedtek (v.ö. Rédei M. 2001, pp. 

36-37 – 9, 10. térképeket). Ugyanakkor például így maradhattak meg gyakorlatilag érintetlenül 

a Fertő-Hanság lápos vidékei vagy Dél-Csehországban a Šumava hegység őserdői, amelyek 

most már nemzeti parki védettséget élveznek. A részben nyílt határok egyfajta szűrőzónát 

képeznek a határ két oldala között, a nyílt határokon lévő átkelési pontok pedig gyakorlatilag 

hidat, egyfajta találkozási pontot képeznek a két ország lakói számára. 

2.4.2 Határ menti terület 

Az államhatárokkal kapcsolatban felmerül a határ menti terület, illetve a határsáv létének a 

kérdése, amely általánosan annak a területnek a lehatárolását jelenti, amelyre a határ közvetlen 

hatással van. Különösen az erős védelmi funkciójú, azaz elválasztó jellegű államhatárok 

esetében pregnáns ez a hatás kiváltképp, hogy a határ mentén elterülő terület igazgatására 

gyakran speciális szabályok vonatkoznak, ez térségünkben 1990 előtt fordult elő gyakran.  

A határsáv fogalma elsősorban az államon belüli jogban jelenik meg ott, ahol a határ menti 

területekre különleges belső előírások hatályosak. A nemzetközi jogban ún. kishatár-

forgalomra vonatkozó szabályokkal találkozunk, amelyek a határ menti területek helyzetét 
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 Miután ezek a típusú területek teljesen áteresztővé válnak, aktív kontaktzóna alakulhat ki, illetve 

megnőhet az attraktivitásuk és újra benépesülhetnek. 
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rendezik. Pl.: két szemben fekvő határsáv egymás közti forgalmában a határ átlépését 

hivatottak megkönnyíteni. 

Egyes kutatók különféleképp határozzák meg a határ menti terület fogalmát. Hansen 

definíciója szerint a határ menti terület az a térség, amely „a nemzetközi határok közvetlen 

közelében terül el és az gazdasági társadalmi szerkezetét közvetlenül meghatározza a határ 

közelsége‖ (Hansen 1981). A határtérségek kijelölésének problematikáját példának okáért 

Leimburger professzor (Leimburger 1980) vizsgálja részletesebben, művében elsősorban az 

ún. politikai határokkal foglalkozik, amelyeknek egyrészt a másik ország felé meglévő 

szerepeit, másrészt a határzónák kiterjedését az adott ország belseje irányába is megpróbálja 

lehatárolni. Ezen térségek lehatárolásánál Leimburger fontosnak tartja az bennük lévő 

térelemek funkcionális kötődéseit. Ugyanakkor a határtérségek azért is határtérségek, mivel 

általában kapcsolatok fűzik a szomszédos határon túli régiókhoz is, ezek a kapcsolatok ugyan 

nem olyan erősek, mint a saját országuk belseje felé, de ugyanakkor az ország belsejéhez 

képest pregnánsak, tehát érezhetően jelen vannak. Halás szerint leginkább kézenfekvőnek az 

tűnik, hogy a határrégiót olyan területként lehet definiálni, ahonnan még lehetséges a 

munkaerő napi ingázása, a diákok iskolába járása illetve különböző szolgáltatások elérése a 

határ másik felén valamint a szociális kapcsolatok kialakítása (Halás 2002). A szerző szerint 

az ilyen területek lehatárolásának kialakítására nagy hatással van a határátkelők erőssége, 

közlekedési összeköttetések lehetősége, a települések nagysága, illetve elrendezése a határ két 

oldalán. A határrégiók definiálására területi (távolságból és az időtávban kifejezett 

elérhetőségből áll) és funkcionális (politikai, társadalmi, gazdasági, demográfiai stb.) 

kritériumokat határoz meg. Véleményem szerint a határátkelésnél illetve a határ másik felével 

való kapcsolattartás intenzitásánál, az említett faktorok mellett, a másik oldallal való 

kommunikáció barrier mentessége is fontos szerepet tölt be. Az ott használt nyelv ismerete és 

persze a határátkelési lehetőségek száma jelentik a leginkább fontos tényezőket, valamint az, 

hogy mennyire bonyolult, illetve várakozásigényes a határon való átkelés, azaz hogy mennyire 

egyszerű áthaladni a határon. Gondoljunk az átkelési pontok ritkasága miatt megteendő nagy 

kerülőre, illetve folyók esetében a kompra való várakozás miatti időveszteségre. 

Meg kell jegyezni, hogy térségünkben Kelet-Közép-Európa országai esetében a határon 

átívelő kapcsolatok ugyan történelmi okokból kifolyólag nem olyan erősek (lásd a 4. ábrán, 

amely a KGST országok határ menti területeinek kapcsolattartási lehetőségeit ábrázolja), mint 



31 

 

a centrumtérségek esetében, de azért a helyi kapcsolatokat, viszonyokat mind objektív, mind 

relatív értelemben befolyásolja. Lásd például a nemzetközi migrációt, térségünkben a 

periférikus határ menti területek még az országokon belüli centrumtérségekkel való 

összehasonlításban is sokkal gyengébb vonzó- illetve taszítóerőt gyakorolnak, mint az 

országon belüli centrumtérségek (Kincses-Rédei 2010, Rédei 2010a). Elmondható, hogy a 

szomszédos határ menti területeknek az egymás iránti közeledésének a kölcsönös barrierek 

lebontásában nagyon sok akadállyal kell megküzdeniük. Akadály a jogi környezet, az államok 

központosítottsága, amely sok tekintetben a határtérségek együttműködését a központi 

kormányok hozzáállásától teszi függővé, de ugyanígy gondot jelenthet az egyik oldalon élők 

„idegenkedése‖ az ismeretlentől, a határ másik oldalán élőktől (Balogh 2013). Ezeket az 

akadályokat persze befolyásolhatja, ha az adott térségben jelen van egy szuprahatalom, amely 

a „gátlásokat‖ oldhatja, mint ahogy például az EÚ teszi ezt célirányos pénzügyi támogatások  

2. ábra: A volt KGST országok határ menti régióinak kapcsolattartási lehetőségei  

 

     Forrás: Rechnitzer J.(1999) p. 43 - Tóth 1996 alapján 

meghirdetésével, amit Szlovákia és Magyarország a 2004-es uniós csatlakozás után egyaránt 

igénybe vehet és vett is, például a határon átnyúló (pl. közlekedési) infrastruktúra kiegészíté- 



32 

 

sére, a közös határ jobb átjárhatóságának előmozdításának érdekében.
29

 

A negatív hozzáállású ország vezetés részéről vélt vagy valós okokra hivatkozással pl. 

szűken értelmezett fiskális-gazdasági (ha a fejlett régiókba fektetünk, ott jobban megtérülnek a 

beruházások), politikai okok (területi integritásféltés) miatti negatív hozzáállás szinte teljesen 

megbéníthatja az együttműködéseket (Hamberger 2008), amely az adott országot magát is 

fokozatosan elizolálhatja, ami végül visszafejlődésüket eredményezi (lásd például egyes 

nemzetközi integrációkban nem részt vevő országokat). A teljes izolációba való taszítottság 

visszafejlesztő következményeire illusztratív történelmi példa Albánia esete a kommunista 

időszakban a 20. század második felében, különösen a KGST-ből való kilépése után. Egy 

másik példa Észak-Korea esete, amely helyzetének alakulása, a gyakorlatilag azonos 

kiindulási pont miatt könnyen összevethető az ország déli felével. Az egykor még valamivel 

fejlettebb északi rész teljesen leszakadt a világra kinyílt, modernizálódott Dél-Koreától, s 

mivel határai hermetikusan le vannak zárva, sőt az ország még az internetbe való 

bekapcsoltság tekintetében is – annak drasztikus központi cenzúrázásának 

következményeképpen – gyakorlatilag elzárt fehér foltként, zárványként jelenik meg a 

hálózati világtérképen, ezáltal napjainkra a nemzetközi gazdasági, kereskedelmi, 

telekommunikációs és a közlekedési vérkeringésből teljesen kiesett. Lakosságának 

legnagyobb része – a diktatúra kegyeltjeit kivéve – a modern eszközöktől, telekommunikációs 

technikáktól (pl. internettől) elzárva tengődik, ez utóbbi tény nagyban hozzájárult a mai 

helyzetének kialakulásához.  

2.4.3 Szubszidiaritás valamint a centrifugális és centripetális erők 

A helyben felmerülő kérdésekre helyben kell választ keresni, ez a leginkább célravezető és 

egyben a leghatékonyabb. Így van ez a területfejlesztés és azon belül a határ menti 

együttműködés esetében is. A szubszidiaritás
30

 hiánya megakadályozhat bizonyos regionális 
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 Lásd lejjebb a HU-SK együttműködések eredményeit ismertető fejezeteket, vagy más alapokat, pl. a 

közlekedési infrastruktúra területén folyó kohéziós fejlesztésekre vonatkozóan, vagy egyéb hálózati 

(villany-, gázvezetékrendszerek, telekommunikáció) infrastruktúrák összekötését célzóan, amelyek az 

összekötést követően már mindkét oldal keresletét magasabb szinten tudják kielégíteni. 
30

 A szubszidiaritás az EU egyik működési alapelve, amelyet az Európai Unióról szóló szerződés 5. 

cikke fektet le, célja az EU és a tagállamok hatásköreibe tartozó területeken történő beavatkozás 

legmegfelelőbb szintjének meghatározása, amely európai, nemzeti vagy helyi szintű fellépést érinthet. 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0017_hu.htm 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:HU:HTML
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együttműködési projekteket, még ha a döntési jogkör regionális szinten van is, de ott a határ 

menti területek nem megfelelően vannak képviselve, illetve képviseletük hangja nem ér el a 

megfelelő helyekre, vagy ha ellenérdekelt felek vannak, akkor is problémák adódhatnak. Ilyen 

okok miatt (pl. partnerségi hiány) meghiúsulhatnak, elodázódhatnak még területfejlesztési 

szempontból egyértelműen hasznos, nagy hozzáadott értéket képviselő projektek is. Negatív 

példaként magyar-szlovák határ menti együttműködési projekteket is felhozhatunk, pl. a 

Nyitra megyei Ipoly-hidak elhúzódó ügyét.
31

 Az okok között, a bizalomhiány és 

érdekellentétek mellett, a valós érdekütköztetés elmaradása és érdekképviseleti anomáliák 

húzódnak meg, tehát „advocacy‖ kérdése is ez.
32

 

A határterületek fejlesztésére a szubszidiaritás mellett az is nagy hatással van, hogy mennyire 

erősek és milyen irányúak a rájuk ható erők, ezért Havlíček egyik tanulmányában (Havlíček 

2004 p. 60) a határtérségekre ható erőket centripetális és centrifugálisakra (ld. 3. ábra) osztotta 

aszerint, hogy a határtérség nagyobb kohézióját vagy annak centrumában futó határvonal 

szétválasztó hatását célozzák-e. Centripetális, tehát a határ elválasztó erejét növelő hatást az 

államnak, a centrifugálist, azaz az áteresztő-képességének növelését pedig a gazdasági 

erőknek tulajdonítja. Ezzel a hozzárendeléssel vitatkozni lehet, mert a polgárok jólétének 

maximalizálását célul kitűző lakosságbarát, úgymond „jó állam‖ számára fontosnak kell, hogy 

legyen a határ menti területeinek integrált és hatékony fejlődése, a szubszidiaritás, de nem 

utolsó sorban területfejlesztés szempontjából is, hogy például ne néptelenedjenek el ezek a 

területek; és fordítva: lehetnek bizonyos gazdasági körök, amelyek a határ túloldalán lévő 

gazdasági szereplőkben a konkurencia megnövekedését láthatják. Lásd például a fentebb már 

említett Mexikó – USA határán lévő városok esetét, amikor gyakran vámkorlátozások 

lebontását követően, az ipari (leggyakrabban autó és gépgyártás) összeszerelő üzemeket, a 

hatékonyságnövelés miatt a magasabb (munkaerő) költségű országból az alacsonyabba viszik 
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 A témát lásd bővebben lejjebb pl. a 4.2 Átkelési lehetőségek a határfolyókon c. fejezetben. 
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 Nemzetközi példaként az USA és Mexikó határán fekvő várospár El Paso és Ciudad Juárez közös 

gazdaság-, illetőleg településfejlesztését, ahol a kétoldalú gazdasági kapcsolatfejlesztésének 

ellenérdekeltjei a helyi gazdasági elitek. Egyrészt ugyanis az El Paso-i elit tagjai – gazdasági 

erőfölényükkel élve – bevételük nagy részét a határátnyúló kereskedelem profitjából realizálják, míg a 

Ciudad Juárez gazdasági elitje a külföldi befektetők által elfoglalandó területek koordinálatlan extenzív 

fejlesztésében érdekelt, földspekulációból és építőipari beruházásokból gazdagszik (Llera – Gyuris – 

Lopez-Norez 2011, p.115). Tehát a két gyakorlatilag egybenőtt város közös fejlesztésének útjában 

leginkább az együttműködés szorosabbá fűzésében ellenérdekelt saját elitjük áll (A két város 

együttműködésének helyzetéről bővebben lásd az említett Llera – Gyuris – Lopez-Norez TéT cikket).  
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át. A folyamat új telephelyek, pl. az USA és Mexikó viszonylatában ún. „maquiladora‖-k 

kialakulását jelentette, amelyek előbb Mexikó USA-val közös határa mentén, majd pedig –

főként a NAFTA 1994-es életbe lépését követően– az ország belsejébe is infiltrálódtak, ezáltal 

manapság már az új gyárak az említett ország esetében a kőolaj után a 2. legnagyobb exportot 

bonyolítják le (Maquiladora 2011). Európában is megfigyelhető az összeszerelő üzemek 

áthelyezése, ahol az EU központi országaiból (ún. régi tagállamok) centrifugális irányban, pl. 

Magyarországra és Szlovákiába települtek egyes autóipari és elektro(tech)nikai cégek. Az is 

jellemző, hogy a meglévő vállalatok az egyes országokon belüli centrumtérségekből szintén 

centrifugális irányban a periféria felé létesítik új telephelyeiket. 

3. ábra: A határtérségekre ható centrifugális és centripetális erők 

 
Forrás: Havlíček (2004) p. 60 

2.4.4 A határrégiók 

Míg a határ menti térségek esetében, egy adott terület csak fizikailag van a határ közelében, 

nem feltételül képez külön entitást is az adott országon belül. A határrégió alatt olyan 

szervezett régiót értünk (lásd lejjebb az ETT-kel foglalkozó fejezetet is), amely határ 

közelében, tehát olyan területen fekszik, amely a határral jelentősebb szakaszon közvetlenül 

érintkezik. Tehát az ilyen régiók egyben közigazgatási, forrásszerzési érdekegységet (pl. 

fejlesztési régiót) is alkothatnak. A határhoz hasonlóan a határrégiókat is csoportokra 

oszthatjuk aszerint, hogy környezetüktől mennyire elzártak vagy nyíltak. (v.ö. A határok 

permeabilitása c. fejezettel). A határ-permeabilitás szempontjából a határ menti régiók 

esetében a nyílt és zárt régiók közötti átmenetként több fajta köztes kategóriát állapítanak meg 

egyes szerzők.  

A határ menti régiók lehetnek kontaktterületek, amelyekben a határ két oldala jellemzőinek 

egyfajta mixét képezik, a két társadalom egyfajta közös identitására figyelhetünk fel a határ 

mindkét oldalán (Maier 1990). Ez az eset olyan határ menti területeken fordul elő csupán, ahol 
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már elég régóta nagyon nyílt, tehát jól átjárható határokról beszélhetünk, illetve olyan 

határterületeken, ahol régebben nem is volt határ, például a Benelux államok esetében /Lásd 

(Havlíček, T. (2004) p. 50 2.1 ábra/. 

A határrégiók egyfajta híd szerepet is betölthetnek, ez az egyszerű kontaktterülettől abban 

különbözik, hogy a határ két oldalán megmarad a különböző identitás, lásd például Norvégia 

és Svédország határát. 

2.5 Határon átnyúló gazdasági mozgások 

A szabad áramlások létrejötte és megléte a globalizáció alapeleme, e nemzetközi mozgások a 

gazdasági életben is nagy jelentőséggel bírnak, gondoljunk csak a nemzetközi tőkemozgásokra 

vagy a külföldi befektetések jelentőségére egy-egy ország nemzetgazdaságára nézve. Ezek a 

különböző nemzetközi gazdasági életet érintő mozgások különböző szabadságfokot érnek el 

az egyes országok illetve ország csoportok között. Az Európai Unió alapelvei közé tartozik az 

egységes belső piac megléte, amely 4 alapszabadságban testesül meg, ezek a következők: a 

tőke, az áruk, a személyek/munkaerő és a szolgáltatások szabad mozgása a tagállamok 

között
33

 (Rédei 1999). Az áruk szabad áramlása alatt azt értjük, hogy az unión belüli 

országokkal szemben tilos importvámokat, bármiféle mennyiségi korlátozást vagy ezzel 

egyenértékű hatással járó intézkedést hozni illetve ügyelni kell arra, hogy a piacra jutás és 

értékesítési feltételek az egyes tagországok vállalatai számára azonosak legyenek, a 

tagországoknak csak szűken meghatározott esetekben: biztonsági, közegészségügyi, 

környezetvédelmi vagy etikai megfontolásból zárhatnak ki valamely terméket a piacukról. A 

tőke szabad áramlása azt jelenti, hogy az Unió tagországai között tilos a természetes vagy jogi 

személyek tőkemozgásának korlátozása. A személyek szabad mozgása alatt azt értjük, hogy az 

Unió minden állampolgára szabadon lépheti át az EU belső országhatárait, s bárhol 

letelepedhet ideiglenesen vagy akár tartósan is. Munkát vállalhat és jogosult az adott ország 

szociális rendszerének szolgáltatásainak igénybevételére. A szolgáltatások szabadsága azt 

jelenti, hogy az adott Uniós szolgáltatónak bármelyik tagállamban a helyi szolgáltatókkal 
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 A négy alapszabadság érvényesítését a migráció visszaszorítására, a munkaerő helyben 

tartására, illetve a biztonsági szempontok érvényesítése céljából javasolta az OECD 1991-ben, 

ugyanakkor el kell ismerni, hogy 4 szabad áramlási jog áru, tőke, munkaerő és szolgáltatások 

– a világ egyes országai közötti – érvényesülése mindmáig eltérő mértékű. 
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megegyező elbánásban kell részesülnie, ez utóbbi szabadság azért is bír nagy jelentőséggel, 

mert az EU GDP-jének több mint 60 %-a ez utóbbiból, azaz a szolgáltatási szektorból 

származik (Politikapédia 2014). 

A gazdasági áthatásokhoz elengedhetetlen a feldolgozóipari átmenet. Miszerint az alacsony 

hozzáadott értékű, tehát kevésbé versenyképes iparágak esetében a befektető oda viszi a 

termelést, ahol az élő munka olcsó, ezzel nő a gazdasági szereplő versenyképessége. (Rédei, 

M. 2010). 

Ez a ‖kiszervezés‖ elsősorban az élelmiszer, bútor, textil, cipő illetve egyéb egyszerű, de 

(manuális jellegű) munkaigényes könnyűipari ágazatokat érinti elsősorban. Abban az esetben, 

amennyiben magasabb hozzáadott értékű tevékenységektől van szó, mint a befogadó országra, 

illetve régióra
34

 jellemző, akkor elmondható, hogy a kiszervezés hozzájárul a régiók közötti 

fejlettségi különbségek csökkentéséhez. Az említett ágazatok helyébe exportképes, magas 

innovatív értékkel rendelkező tevékenységi körök érkeznek, ami magas hozzáadott értékű, 

technológia-intenzív és magasan képzett alkalmazottakat igényel, ilyen például a gép-, 

elektronikai ipar, tanácsadási jellegű illetve pénzügyi szolgáltatások nyújtása. A fentiek által 

nagyléptékű regionális specializáció alakul ki, mivel az egyes térségek gazdaságföldrajzi 

értelemben regionálisan specializálódnak az említett tevékenységcsoportok valamelyikére 

aszerint, hogy milyen fejlettségi szintet értek el (Rédei, M. – Jakobi, Á. – Jeney, L. 2002). 

A regionális gazdasági specializáció több pozitív és negatív hatással jár, a pozitív hatások 

közül a fejlett országban székelő vállalat számára bekövetkező költségcsökkenés és az ezzel 

járó versenyképesség-növekedés mellett kiemelendő, hogy a kevésbé fejlett területeken új 

munkahelyek jönnek létre valamint, hogy a fejlett országokból való technológia export 

következtében fejlődés lép fel. Nagy negatív hozadék viszont a szakosodás miatt 

megnövekedett szállítási igény, amely nagyon költség- és energiaigényes. A szállításigény 

következtében a fentiek mellett jelentős környezetvédelmi problémák is fellépnek: jelentősen 

növekszik a környezeti terhelés (amelyek közül kiemelendő a szennyezőanyag-kibocsátás és a 

zajterhelés) és az infrastruktúra hálózatok fokozódó igénybevétele miatt újabb utak építésére 

van szükség, ez nagy költségigényével jelentős forrásokat von el a gazdaságból s főleg az 

államok költségvetéséből. Ennél is nagyobb probléma, hogy az újonnan épített infrastruktúra 
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 Általában olyan régióról van szó, amely földrajzilag közel esik a fejlett országhoz, illetve megfelelő 

logisztikai potenciállal (jól kiépített vasút- és gyorsforgalmi úthálózattal) rendelkezik.  
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hálózatok építésénél jelentős helyigényük miatt termőföldeket, erdőket kell megsemmisíteni, 

és az építés után is különleges élőhelyeket, fajok túlélését veszélyezteti például az, hogy bio-

korridorok választódnak el, szakadnak részekre. 

A határon átnyúló szolgáltatásnyújtást a világkereskedelmi szervezet a GATT
35

 szerződésben 

próbálta világszinten szabályozni. A GATT szerződés 4. cikkelye nemzetközi viszonylatban a 

szolgáltatások nyújtásának négy fajtáját definiálja (4. ábra): 

1) Határon átnyúló szolgáltatás igénybevétele (cross-border supply) – a szolgáltatás egyik 

országból a másik irányába folyik, pl. nemzetközi telefonhívás  

2) Külföldi fogyasztás (consumption abroad) – a fogyasztó vagy vállalat külföldön veszi 

igénybe az adott szolgáltatást: pl. idegenforgalom 

3) Kereskedelmi jelenlét (commercial presence) – külföldi vállalat kirendeltséget, vagy 

telephelyet létesít egy másik országban abból a célból, hogy helyben tudjon szolgáltatást 

nyújtani, pl. külföldi bankok leánybankjai 

4) Természetes személyek jelenléte (presence of natural persons) – természetes személyek 

utazása szolgáltatásnyújtás céljából, az egyik államból a másikba, pl. modellek, 

együttesek, tanácsadók (Sztankó, D. 2001 pp.6-7) 
 

4. ábra: A határon átnyúló kereskedelem GATT általi kategorizálása 

1.  2.  

3.  4.  

Forrás: Sztanko 2001 pp. 6-7 

 

Több esetben ugyanakkor nehéz eldönteni, hogy bizonyos tevékenység határon átnyúló vagy 

egyéb indíttatású, gondoljunk arra a példára, amikor egy külföldi „származású‖ bank rész- 

vagy teljes tulajdonát képezi egy - belföldön teljes jogi személyiséggel rendelkező - bank, 
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 GATT – General Agreement on Tariffs and Trade a nemzetközi szolgálatásások összességét takarja 



38 

 

amely tevékenységét teljes egészében az adott országban végzi ottani alkalmazottak által és 

helyi forrásokkal gazdálkodva. 

2.5.1 Virtuális mozgások 

Napjainkban egyre növekvő mértékben tapasztalható, hogy a tőke mellett az áru, a 

szolgáltatások, valamint számos esetben maga az elvégzett munka is utaztatható, avagy az 

internet segítségével virtuálisan végezhető (pl. számítógépes programozás, fordítói, művészeti 

munka, távoktatás. local contactor tervezés). A felsorolt esetek, amikor a valós mozgást a 

világhálón való virtuális mozgatással helyettesítik, új kérdéseket vetnek fel. Felmerül például 

a származási hely kérdése, azaz hogy mely áru, szolgáltatás nevezhető egy adott helyen 

belföldinek. Gyakorlati okokból az államok szabályozási kereteiben a származási helyet a 

szerint állapítják meg, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás melyik országból származik. 

Ezt áruk esetében olykor egyszerűbb megállapítani (ugyanakkor ott is gondok lehetnek, pl. 

többszörösen feldolgozott termékek esetében), mint speciális szolgáltatások esetében, 

gondoljunk itt a TV programok, rádió, internetes alapú szolgáltatásokra, amelyek terjesztése –

értelemszerűen– nem veszi figyelembe a határvonalakat. Ez különböző kérdéseket vet fel 

például a média által sugárzott hirdetések, illetve jogdíjak tekintetében. A magyarországi 

szabályozás
36

 úgy rendezi a kérdést, hogy a telekommunikációs adók sugárzása akkor számít 

magyarországinak, amennyiben a transzmissziót végző természetes személy magyarországi 

lakhelyű, jogi személy vagy gazdasági társaság magyarországi székhelyű vagy amennyiben a 

sugárzást megvalósító berendezés vagy hálózat Magyarországon van telepítve és fordítva: nem 

minősül magyarországi műsorszolgáltatásnak a Magyarország területén kívülről származó, 

változtatás nélkül, egyidejűleg közzétett műsorszolgáltatás. 

Hasonló elvek alapján szabályozza az Európai Bizottság a banki szolgáltatások nyújtását is 

(EC SBD 1997), tehát az SBD (Second Banking Directive) definíciója szerint valamely 

országban akkor nyújtják az adott szolgáltatást, ha az annak a területén folyik, tehát 

szabályozási, adózási stb. szempontból is abban az országban működik a bank. 

A sugárzási hely befogadási azaz „vételi‖ hely országon belül vagy kívül tartása manapság 

nem olyan egyszerű dolog. Elég, ha belegondolunk abba, hogy az interneten illetve a 
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 Lásd az 1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról, azaz az ún. Telekommunikációs 

Törvény ide vágó 2. § 24 pontját. 
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műholdak által terjesztett információk „felkerülésük‖ után globálisan terjednek, sőt az internet 

esetében –alap esetben– a világon minden nethozzáféréssel rendelkező ember számára 

elérhetővé válnak. Ezáltal könnyen előfordulhat, hogy az adott országban illegálisnak vagy 

veszélyesnek minősülő tartalmak válnak elérhetővé (5. ábra). Elmondható, hogy könnyen 

kijátszhatóvá vált az illegális tartalmak feltöltése abban az esetben is, ha egy ország 

állampolgára ilyen tartalmat akar feltenni a világhálóra, akkor olyan ország szerverére helyezi 

fel, amelyikben az adott dolog vagy nincs szabályozva, vagy nem tiltott. Elmondható 

ugyanakkor, hogy már léteznek olyan precedens értékű bírósági ítéletek (pl. a németországi 

ún. Somm eset), amelyeknél arra hivatkozással ítéltek el elkövetőket, hogy az elkövető ugyan 

nem saját országa szerverére tette fel a tiltott tartalmat, de az saját országában is elérhetővé 

vált (ld. Cyber rights 1999). 

A vételi hely problémája –különösen a világháló estében– a terjesztő szempontjából is 

kiváltképp problematikus, illetve különösen nehéz lehet, mivel nem rendelkezhet 

információkkal a világ összes országának szabályozását illetően, pl. egy reklám sugárzási joga 

esetében. Felmerül a kérdés tehát, hogy miképp lehet elérni azt, hogy egy adott helyen 

sugárzott reklám ott kerüljön megadóztatásra, ahol annak a vétele történik, habár egy másik 

országból kerül sugárzásra. A másik oldalról megközelítve a dolgot, olykor valóban nehéz a 

törvények betartatása is, ha például egy Seychelle-szigeti pénzügyi szolgáltató internetes 

reklámjának tartalma veszélyesnek illetve törvényellenesnek minősül, kérdéses, hogy miképp 

lehetséges az adott off-shore ország gazdasági szereplőjének tényleges megbüntetése 

(Sztanko, D. 2001). 

5.ábra: Sugárzási és vételi helyek jellege 

  
 

Forrás: Sztanko, D. 2001 p.30 és p.32 

Összességében elmondható, hogy az internet és a virtuális kapcsolatok világában a termelési 

tényezők mozgása is egyre inkább virtuálissá válik, amely újfajta kihívások elé állítja az 

emberiséget. A globalizáció kihívása, hogy a szabályozás is világszerte összehangoltabbá és 

egységesebbé váljon. 
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2.6 A határon átnyúló együttműködések kategorizálása 

A határ két oldalán elterülő területek szereplői között, amennyiben ezt a külső körülmények 

(pl. szabályozási háttér) lehetővé teszik, különféle szintű együttműködések alakulhatnak ki. 

Az együttműködések motivációjuk, mélységük (szintjük) illetve tartósságuk, valamint a 

bennük résztvevő szervezetek alapján különféleképp csoportosíthatók. 

A határon átnyúló együttműködésekben részt vevő szubjektumok lehetnek maguk a 

közigazgatási szereplők (pl. államok, régiók, települések szintje), vállalkozások, különféle 

társadalmi illetve kormányon kívüli szervezetek (NGO-k). 

Az együttműködést sok faktor motiválhatja, ezeket az okokat a határ két oldalán lévő régiók 

esetében Kruppa 3 fő csoportba sorolta be:  

1) Gazdasági okok, funkcionális igények – ezek az adott terület modernizációs igényéből 

fakadnak és például a tudás és tőkemegosztás előnyei miatti szinergiahatások kihasználására 

irányulnak,  

2) Politikai okok – a jobb érdekérvényesítés és saját épülésük céljából,    

3) Kulturális okok – ahol a határok nyelvi közösségeket is megosztanak nyelvi és kulturális 

kapcsolatépítés, illetve fenntartás valamint a megbékélés és a történelmi jó viszony 

kialakítására való törekvés is motiválja az együttműködést (Kruppa 2003, pp. 37-38). 

Az együttműködések útjába ugyanakkor sok akadály állhat, amelyek közül –értelemszerűen – 

a legjellemzőbb, „legklasszikusabb‖ a finanszírozási források hiánya,
37

 valamint részben ebből 

következően a megfelelő humán erőforrás-kapacitások rendelkezésre nem állását jelenti, 

gyakorlatilag ezek eliminálására is jöttek létre az INTERRREG közösségi programok. Az 

egyes országok közötti eltérő jogrendekből származó, valamint adminisztratív jellegű 

akadályokat illetve veszélyeket az Unió próbálja lebontani. Az utóbbi évtized legnagyobb 

vívmánya e téren a közös nemzetközi „határon átnyúló‖ jogalanyisággal rendelkező 

szervezetek, az Európai Területi Társulások (ETT, vagy angol rövidítéssel EGTC) 
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 A finanszírozás hiányát a határon átnyúló együttműködések legtöbb szereplője, mint az 

együttműködés legnagyobb akadályát ill. kihívását jelöli meg. Ezt a kutatási eredmények is szépen 

kimutatták Magyarországon is, de Közép-Európa más országai esetében is, mint például Lengyelország 

esetében Furmankiewicz is tanulmányában az általa megkérdezett lengyel önkormányzatok 42 %-a 

jelölte meg ezt az együttműködés fő kerékkötőjeként, messze lekörözve a második illetve harmadik 

leggyakoribb okként megjelölt helyi önkormányzatokban bekövetkező változásokat valamint a partner 

gyenge együttműködési aktivitását (Furmankiewicz 2005 pp. 153-154). 
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intézményének bevezetése volt (részletesen lásd lejjebb a következő alfejezetben). A 

nemzetközi együttműködést gátló „aszimmetriák‖ fő fajtáit Novotny foglalja össze nagyon jól, 

összesen 8 kategóriát kialakítva, amelyek a következők: 

1. Népesedési, demográfiai folyamatok különbözősége az együttműködő területek között; 

2. Életszínvonalbeli különbség; 

3. Közigazgatási hatáskörök eltérése; 

4. Érdekellentétek a célok meghatározásában, és a projektek kidolgozásában; 

5. Tervezési gyakorlat és módszerek különbözősége; 

6. Schengeni külső és belső határok eltérése; 

7. Információáramlás problémája; 

8. Nyelvi nehézségek (Novotny 1998).   
 

A határon átnyúló együttműködéseket mélységük (szintjük) és tartósságuk szerint többen 

tipizálták, például Schulz, Novotny valamint Rechnitzer is. Rechnitzer (1999) alapvetően az 

együttműködő szerezetek alapján, valamint az együttműködés tartóssága alapján vizsgálta, 

aszerint, hogy rövid vagy hosszabb távú együttműködésekről van szó. Munkája alapján - a mai 

korra adaptálva - a következő csoportok határozhatók meg.  

A hosszú távú együttműködések gyakorlatilag az intézményesült együttműködési 

szervezeteket: a nemzetközi munkaközösségeket (pl. Alpok-Adria-Duna), eurorégiókat (pl. 

Kárpátok Eurorégió) és az ETT-ket (pl. Ister-Granum ETT) foglalják magában, s ide sorolnám 

még a testvérvárosi/testvérközségi kapcsolatokat is. 

A rövid távú, projektalapú együttműködések Rechnitzer szerint lehetnek: ad hoc - jellegű 

(egyes Phare CBC partneri együttműködések) és jogi keretek között szerveződő kapcsolatok 

(a 2007-2013-as HU-SK CBC program keretében, amikor a támogatási szerződés aláírásának 

feltétele, illetve a valós partnerségi kapcsolat bizonyítéka az előírt partnerségi megállapodás 

aláírása volt). Ezek a kapcsolatok egy meghatározott időtávra létesülnek, amely az adott EU 

által támogatott projekt megvalósításának időszakát, valamint a projektek eredményeinek 

kötelező fenntarthatósági időszakát /általában a megvalósítás befejezésétől számított 5 éves 

időtartamra/ foglalja magában.
38

 

                                                 
38

 A határon átnyúló együttműködéseket az EU általában egy-egy programidőszak befejeztével 

komplexen is értékeli saját struktúrái, intézményei ill. különféle kutatási projektek támogatásával - lásd 

alább az „EU-szintű kutatások a határon átnyúló programok értékelésére‖ c. fejezetben. 
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2.6.1  A határon átnyúló együttműködések gyakorlati szabályozása az EU-ban - határon 

átnyúló szervezeti forma - ETT (EGTC) 

Amint ez az előző fejezetben már kifejtésre került, a határ két oldalán lévő egymással határos 

régiók, valamint a bennük működő szervezetek eltérő jogi illetve szabályozási környezete 

akadályozhatja együttműködésüket, ugyanakkor amennyiben elő szeretnénk segíteni 

harmonikus fejlődésüket, specifikus helyzetükből, közös problémáikból adódóan a két oldalon 

lévő területek együttes fejlesztésére van szükség, amit célszerű közös szervezeti 

koordinációval megoldani. A régebben működő Eurorégiók ezt nem tudták maradéktalanul 

biztosítani, mivel nem működtek, működhettek egységes, határon átnyúló szervezeti 

formaként (Süli-Zakar, 2001). Az együttműködések jogi környezetének javítása, illetve a 

határrégiók kívülről jövő esetleges negatív befolyásolásának eliminálására az EU a 2007-

2013-as programozási időszakra felkészülve, valamint az Eurorégiós tapasztalatokra alapozva, 

2006-ban létrehozott egy új nemzetközi, határon átnyúló, non-profit jelleggel rendelkező jogi 

formát, az ún. Európai Területi Társulások, rövidítve ETT (angol rövidítéssel EGTC, azaz 

European Grouping for Territorial Cooperation, szó szerinti fordításban: európai területi 

együttműködési csoportosulás) jogintézményét.
39

 Az ETT-k jogintézményének létrehozásával 

egy meglévő jogi hiányosságot kívántak megszüntetni, mivel addig nem volt lehetőség az EU-

ban arra, hogy a határ két oldalán lévő települések vagy egyéb jogi szubjektumok egy közös 

határon átnyúló régióban tömörülhessenek. Célként fogalmazódott meg az, hogy létrehozásuk 

által nőjön az uniós források felhasználásának hatékonysága, a már meglévő, vagy jövőbeni 

határ menti együttműködések sikeressége érdekében, amire nagyobb garanciát jelent az ETT 

erősebb jogi státusza. 

Az ETT-k szerepe 

 A meglévő szabályozást az eddigi tapasztalatokra építve és a jelenleg induló 2014-2020-as 

programozási időszakra való felkészülés jegyében 2013-ban finomították (1302/2013 sz. EU 

rendelet). Az új rendelet több oldalról is támogatja az ETT-ket, például egyszerűsíti az ETT-k 

bejegyzését, konkrét –jogvesztő– határidőt adva a bejegyzést végző hatóságoknak esetleges 

                                                 
39

 Az ETT-ket (EGTC) érintő szabályozás: Európai Unió 1082/2006/EK Rendelet; 

Magyarországi jogszabály: 2007. évi XCIX. Törvény, 16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet; Szlovákiai 

jogszabály: 90/2008 t.v. 
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kifogásaik megküldésére, így nem fordulhat elő, hogy ok nélkül elhúzódjon egy-egy ETT 

bejegyzési folyamata. 

Az ETT intézménye által a határon átnyúló együttműködés mellett lehetőség nyílik 

transznacionális és a régiók közötti együttműködések megvalósítására is és brüsszeli források 

önálló lehívására (forrás: ETT 2014). Az uniós szabályozás átvételét követően 

Magyarországon 2007, Szlovákiában pedig 2008-tól hozhatók létre ETT-k.  
 

3.térkép: ETT-k magyar részvétellel 

 
Forrás: http://egtc.kormany.hu/terkepek 

 

2013 végén az EU-ban összesen 43 ETT volt bejegyezve (EZÚS 2013). 2014. szeptemberi 

adatok alapján szlovákiai székhellyel eddig összesen 4 ETT-t jegyeztek be, ebből 

magyarországi partnerekkel 3-at. A Pons Danubii-t Észak-Komárom székhellyel, a Kras-

Bodva-t Ájfalucska központtal, valamint a Via Carpatia-t a Kassai megyei önkormányzat 

gesztorságával (Forrás: EZÚS 2014). Magyarországon pedig 14 ETT-t jegyeztek be (3. 

térkép), ebből 10 található a Szlovákiával való közös határon.
40

 Elmondható, hogy ETT 

szervezésben az európai élvonalban vagyunk és a megalakulásuk gyorsaságában is előkelő 

helyen vannak a HU-SK ETT-k: az Ister-Granum ETT az EU-n belül másodikként, Közép-

                                                 
40

 Forrás: EGTC 2014 – a weboldalon megtalálható a Magyarországon bejegyzett ETT-k listája. 

http://egtc.kormany.hu/
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Európában pedig éllovasként alakult meg 2008-ban (Ocskay 2008). Az Ister-Granum ETT 

kialakulásának történetéről, működéséről és tevékenységi köreiről részletesebben lásd a 

Határon Átnyúló Szemle - Évkönyv (Cross-Border Review) 2014-es kiadásában (Bottlik 

2014) Nagy Péter publikációját (Nagy, P. 2014); az ETT-k elterjedését lásd a 3. térképen. 

A bejegyzett ETT-k különféleképp definiálják az együttműködés céljait, ezek jellege általában 

két csoportra osztható: vannak, amelyek konkrét célból alakultak meg, erre példa a Sajó-Rima 

ETT, amelynek tagszervezetei a mezőgazdaság, ipar, kereskedelem és az idegenforgalom 

terén szeretnének együttműködni. Mások általánosabban határozzák meg az együttműködés 

célját, ilyen például a Via Carpatia ETT, amely „általános együttműködés‖ céljából alakult 

EZÚS 2013) p. 2). Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy e szervezeti forma esetében is – ami 

más szervezeti formák esetben is előfordul – elsősorban a kezdeti időszakban meglehetősen 

nehéz kiszűrni azokat a társulásokat, amelyek nem működnek megfelelő módon. Például 

egyes megalakult európai területi társulások egyelőre csak „támogatásvadász‖ funkciókat 

látnak el térségükben (Törzsök, Majoros 2015), ami azt jelenti, hogy működésükkel csupán 

bizonyos pályázatokban való könnyebb részvétel lehetőségét célozzák meg, ami egyáltalán 

nem felel meg a társulások eredeti (határon átívelő) rendeltetésének (Hakszer 2017). 

2.7 Dél-Szlovákia járásainak helyzete az ország közigazgatási rendszerében 

A jelen összefüggéseinek keresésekor egy terület vizsgálatánál szükség van az adott régió 

beható ismeretére, annak országon belüli pozíciójának ismeretére és egyfajta történeti 

háttérként a vizsgált terület közigazgatási hátterének, a közigazgatási struktúrában 

bekövetkezett változások ismeretére is.  

A Dél-Szlovákia területén jelenleg található 16 vegyes lakosságú járás, az 1996-os 

közigazgatási átszervezés óta, 5 kerület
41

 részét képezi (Szlovákia jelenlegi közigazgatási 

szintjeit lásd 1. táblázatban). Sajnálatos módon, az 1996-os, ún. Mečiar-féle területi 

átszervezés következtében, régebben a Nyugat-Szlovákiai kerület részét képező járások (a 

közigazgatási átszervezés után 8 járás) 3 újonnan létrehozott kerületbe soroltattak be (Szenci:  

                                                 
41

 Az önkormányzati kerületek (samosprávne kraje) neve 2002-es megalakulásukkor VÚC /vyššie 

územné celky = magasabb fokú területegység/ volt, újabban viszont már ţupa /megye/ -ként is 

emlegetik őket. 
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1. táblázat:
42

 A közigazgatás NUTS rendszer szerinti területi egységei Szlovákiában (2016-

ban) 

NUTS 

szint 

Szlovák 

megne-

vezés 

Angol 

megne-

vezés 

Darab-

szá-

muk 

Magyar névváltozat Funkció Magyaror-

szági 

megfelelő 

 

NUTS 

I. 

 

štát state 1 

 

állam 

 

 állam 

 

NUTS 

II. 

 

 region 4  

területi 

statisztikai 

egység, 

adminisztratív 

nagyrégió 

7 tervezési 

-statisztikai 

régió 

 

NUTS 

III. 

 

kraj / 

VÚC 

(Vyšší 

územný 

celok)) 

county, 

region, 

HTU 

(Higher 

Territori

al Unit) 

8 

 

kerület, 

önkormányzati kerület, 

másodfokú területi egység, 

megye 

önkormányzati 

testület és 

egyes 

közigazgatási 

hivatalok 

19 megye + 

főváros 

 

NUTS 

IV. / 

LAU 

1 

 

okres district 79 

közigazgatási járás, egyes 

közigazgatási funkciók 50 

körzetben (1996-ig 121 db 

körzet (obvody) is 

létezett); elsőfokú területi 

egység; 

 

államigazgatás

i egység (járási 

hivatalok) 

175 járás 

(1984-1990 

város és 

nagyközség

környék, 

1994-2012 

kistérség) 

 

NUTS 

V. / 

LAU 

2 

 

obec 

mesto 

municip

ality 

2883 

* 

települési önkormányzatok 

(Ebből 138 város és 2745 

község)* 

önkormányzat 

és 

saját hivatala 

település 

Forrás: Negotiation (2000), Mezei-Hardi (2003), * 2011-es állapot- forrás: Slavík-Klobučník (2011) 

Pozsonyi kerület; Galántai, Dunaszerdahelyi: Nagyszombati kerület; Komáromi, Érsekújvári, 

Lévai, Vágsellyei (és az általam csak részben vizsgált Nyitrai): Nyitrai kerület). A Közép-

Szlovákiához (NUTS II) tartozó 4 vizsgált járás (Nagykürtösi, Losonci, Rimaszombati, 

Nagyrőcei) a Besztercebányai, a Kelet-Szlovákiai járások (Rozsnyói, Kassa-környéki, 

Tőketerebesi, Nagymihályi) a Kassai kerületbe tartoznak. 

                                                 
42

 A táblázatok összessége terjedelmi okokból (néhány kisebb kivételével, amelyek a szövegbe 

beillesztve is szerepelnek) csak a munka végén, egy külön mellékletben (a Függelék részeként) került 

elhelyezésre. 
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1. A vizsgált dél-szlovákiai járások többsége országos összehasonlításban mind 

területileg, mind pedig népességszámban a legnagyobbak közé tartozik. A Lévai járás az 

ország legnagyobb kiterjedésű járása (1551 km
2
),

44
 1377 négyzetkilométerrel, kis híján 

kilencszer nagyobb, mint a legkisebb Kiszucaújhelyi járás, de az Érsekújvári, Komáromi, 

Dunaszerdahelyi, Rimaszombati, Rozsnyói és Kassa-környéki járások is kerületükön belül az 

első helyen, illetve az élbolyban találhatók. A Poltári járás 23 ezres és a Stubnyafürdői járás 

16 ezres lakosságszámával szemben a Nyitrai járásnak 163 ezer és az Érsekújvári járásnak 

csaknem 150 000 lakosa van, rajtuk kívül a vizsgált területen további hat járásnak van 100 

ezernél több lakosa. A járások területében és lakosságszámában lévő nagy különbségek 

alapján feltételezhetjük, hogy az 1996-tól érvényes közigazgatási beosztás kimunkálói nem 

részesítették előnyben azt, hogy gazdaságilag és társadalmilag kiegyenlített területi egységeket 

alakítsanak ki. Ezt bizonyítja például az, hogy a déli-délnyugati járások többsége változatlan 

maradt, míg északon és északnyugaton szélsőségesen kicsi, életképtelen járásokat is 

kialakítottak. Az ún. nagy járások területén, 1990 és 1996 között működő 121 körzet hivatalait 

vagy teljesen felszámolták, vagy a járási hivatalok kihelyezett osztályaiként működtek tovább. 

2.8 A járásokat érintő közigazgatási átszervezések 

2.8.1 A vizsgált területünkön található járások kialakulásának folyamata és a közigazgatási 

átszervezések az EU csatlakozásig
45

 

A vizsgálat tárgyát képező területen az évszázadokig aránylag stabil közigazgatási beosztás
46

 

után, az utóbbi bő kilencven évben politikai indíttatásból többször, sokszor rendkívül hektikus 

módon rajzolták át a térség közigazgatási térképét (az utóbbi 100 év közigazgatási 

átalakulásaival kapcsolatban lásd a 2. táblázatot valamint a 2004-ben megjelent Dél-Szlovákia 

monográfia 2. táblázatát (Hakszer 2004) és egy témához kapcsolódó térképsorozatot 

(Történelmi atlasz 1995)). A vármegyék kialakulása után, amely nagyvonalakban a 14. 

                                                 
44

 A Lévai járásról, annak nemzetiségi és térszerkezeti változásairól kiváló doktori disszertációt 

készített az ELTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékén Farkas György (Farkas, Gy. 2002). 
4545

 Az egyes járások kialakulása és átalakulása részletesen publikálásra került (értelemszerűen a 2004-

ig bekövetkezett változások) a Dél-Szlovákia monográfiában (Hakszer 2004) pp. 203-212. 
46

 Az általában négy járásból álló vármegyék külső határai nagyrészt, belső határai pedig kisebb 

mértékben ugyan, de aránylag állandóak voltak. 
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században általában befejeződött,
47

 hosszú évszázadokon keresztül aránylag stabil 

megyerendszeren alapuló közigazgatási középszint a Bach-korszak kivételével egészen a 

Habsburg Monarchia széteséséig kontinuitást mutatott.
48

 Az első nagyobb területi átszervezés 

Csehszlovákia megalakulása után, 1923-ban történt, amikor Szlovákia területén 79 járást és 6 

nagymegyét alakítottak ki. Az utóbbiakat öt évvel később megszüntették és helyükre a 

tartományi szint lépett (Szlovákia, Kárpátalja, Csehország és Morvaország). Meg kell 

jegyezni, hogy az ún. harmadik közigazgatási szint (kerületi/megyei) az 1929-38-as időszakon 

kívül 1945 és 1948 valamint tulajdonképpen 1990-1996 között is hiányzott, bár az utóbbi, 

decentralizációs időszakban az addigi kerületi szintről több jogkör is lekerült a járások 

kompetenciájába. A járások viszont Szlovákiában – Magyarországgal ellentétben, ahol 1983-

ban megszűnt ez a közigazgatási szint és csak 2013-tól került újra bevezetésre – 

Csehszlovákia megalakulása óta mindvégig jelen vannak (2. táblázat). Az első és második 

bécsi döntést követően 1938 és 1945 között a vizsgált dél-szlovákiai területek Csehszlovákia 

megszűnése után, nagyjából a magyar-szlovák nyelvhatár mentén vagy Magyarországhoz, 

vagy a szlovák államhoz kerültek. A Magyarországhoz került területek nagyjából az első 

világháború előtti felosztásnak megfelelően 9 megyébe
49

 kerültek. Szlovákiában 1940. január 

1-től 6 megyét és 59 járást alakítottak ki. Csehszlovákia 1945. évi újjáalakulása után 

visszaállították az 1938-előtt létezett járásokat. 1949-től 6 kerület és 92 járás került 

kialakításra. A következő nagy területi átszervezést 1960-ban élte meg a lakosság. Amikor 33 

nagyjárást és 3 kerületet alakítottak ki. 1968-ban a kerületek száma a Pozsony önálló kerületté 

válásával 4-re a járások száma pedig 38-ra növekedett
50 

(lásd Hakszer 2004 - 5. térkép). A 

következő jelentősebb területi átszervezés a rendszerváltáskor történt, amikor megszüntették a 

4 kerületet és a járásokon belül 121 körzetet alakítottak ki, amelyek vezetőit alulról 

szerveződően, a hozzájuk tartozó települések polgármesterei választották. Az 1990-es évek 

eleji decentralizáció után, Mečiar hatalomra jutását követően újra a hatalom központosítására 

irányuló lépések kerekedtek felül, amelynek betetőzése a Szlovák Köztársaság Nemzeti 

                                                 
47

 Meg kell jegyezni, hogy a későbbiekben, a vizsgálat tárgyát képező területen is voltak változások 

(pl. Kishont a 15. században önálló megyévé vált) 
48

 V.ö. a Történelmi atlasz (1995) idevágó térképeit. 
49

 Komárom (székhely: Komárom), Nyitra és Pozsony (Érsekújvár), Bars és Hont (Léva), Nógrád 

(Balassagyarmat), Gömör és Kishont (Rimaszombat), Abaúj-torna (Kassa), Zemplén (Sátoraljaújhely), 

Ung (Ungvár). 
50

 Új járások: Nagykürtösi, Ólublói, Kassai(-város), Varannói és Felsővízközi. 
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Tanácsának 221/1996. számú, az új közigazgatási beosztást tárgyaló törvénye volt. Ez a 

törvény sok hatáskört az államigazgatási struktúrában magasabb szinten lévő területi egységek 

felé tolt el, amely szándékot azzal is nyomatékosított, hogy az addig létezett legkisebb területi 

szintet, a körzeteket megszüntették és a járásokat pedig közigazgatás-szervezési  

2. táblázat: Szlovákia területi-államigazgatási rendszerének változásai 
 

Nagyobb területi egység Kisebb területi egység 

1918-ig 10 vármegye+10 töredék vm. 85 +8 töredék járás 

1923 6 nagymegye (ţupa) 85 (Kárpátaljával együtt, ebből Szlovákia 79) j. 

1928 2 tartomány (Szlovákia és 

Kárpátalja) 

79 járás 

1940 6 nagymegye (ţupa) 59 járás 

1945 -- 79 járás 

1949 6 kerület 92 járás 

1960 3 kerület 33 járás 

1968 4 kerület 38 járás 

1990 38 járás (okres)  121 körzet (obvod) 

1996 8 kerület (kraj) 79 járás (okres) 

2004 8 kerület (kraj) 50 körzet (obvod) / 79 járás (okres) 

2014 8 kerület (kraj) 79 járás
51

 

     Forrás: Petőcz [1998] alapján átdolgozva 

szempontokból teljesen irracionálisan (részletesebben lásd: fentebb a Dél-Szlovákia járásai az 

ország térszerkezetében, illetve Hakszer (2004a) - az egyes járásokat tárgyaló fejezeteket) 

csupán politikai célokat figyelembe véve alakították ki. 

A járási szinten való elemzések készítéséhez feltétlenül szükséges tisztában lenni ezen NUTS 

IV-es (más besorolások szerint LAU 1-es)
52

 szintű területegységek attribútumaival, 

genezisével is. Ezen okokból, a téma megalapozásaként „Közigazgatási átszervezések Dél-

Szlovákiában‖ címmel tanulmányt készítettem (Hakszer 2004a), amelyben egyenként tömören 

összefoglaltam a vizsgált területünkön jelenleg található 15 illetve 16 járás
53

 kialakulását.
54
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 A körzetek –logikus lehatárolásuk miatt- területileg megmaradtak egyes államigazgatási 

funkcióknál, mint alapvető területi egységek pl. a rendőrségi „járások‖ vagy az első fokú bíróságok 

esetében. 
52

 LAU - Local administrative unit – a regionális illetve helyi adminisztratív szinteket az Európai 

Parlament és Tanács 1059/2013 sz. (2003. május 26.) rendelete szabályozza, amely a területi szintek 

közös szabályozásának kérdéseit rendezte a területi statisztikai egységek kategorizálásának „NUTS 

rendszer‖ (Nomenclature des unités territoriales statistiques) hivatalossá tételével (bővebben lásd 

Pawera 2013 pp. 16-17 illetve http://sk.wikipedia.org/wiki/SK-NUTS). 
53

 A településszerkezeti - térszerkezeti elemzéseknél 16 járással dolgoztam, 16. járásként (elsősorban 

székhelyének településszerkezetben betöltött szerepe miatt) a Nyitrait is bevettem az elemzésbe.  
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2.8.2 2004-től bekövetkezett közigazgatási változások 

  

Az EU-hoz való csatlakozásra felkészülés jegyében Szlovákiában 2004-től jelentősebb 

közigazgatási szervezeti átalakításra került sor. A Belügyminisztérium által kidolgozott 

kerületi és körzeti hivatalokról szóló törvény alapján 2004. január 1-től megszűnt az addigi 

kerületi és járási államigazgatási hivatali rendszer, azaz a 79 járási és 8 kerületi hivatal 

(http://www.hnonline.sk, 2003. 11.5.). Ezen „integrált― államigazgatási szervek helyébe, az 

általános államigazgatási feladatok ellátására körzeti (nagyjából az 1996 előtti járások 

területéből kiindulva 50 ilyen egység került kialakításra (lásd Hakszer 2004a - 7. térkép)) illetve 

kerületi hivatalok léptek, amelyek jogalanyisággal nem rendelkező államigazgatási szervek 

voltak. 
55

A kerületi (államigazgatási) hivatalok egy ideig még a korábbi kerületi székhelyeken 

működtek tovább, de 2007-től megszüntették őket és 2013 januárjától pedig a specializált 

kerületi hivatalokat is.  

A 2000-es években nagy nehezen elért változásokat a második Fico kormány 2013 őszén 

gyakorlatilag teljesen megszüntette az egységes járási hivatalok újbóli megalakításával. Ezzel 

                                                                                                                                                         
54

A járások kialakulásának folyamatát az irodalomjegyzékben felsorolt történeti, illetve történelmi 

térképek (összefoglalva lásd pl. Magyarország nemzeti atlasza, Történelmi atlasz (1995)), személyes 

interjúk útján, valamint a „Kraje a okresy Slovenska – Nové administratívne členenie‖ c. kiadvány 

(Korec, P. – Lauko, V. – Tolmáči, L. – Zubrický, G. 1997) és a Trend című hetilap 1997-ben, az ország 

új közigazgatási felosztással kapcsolatban megjelent mellékletei felhasználásával térképeztem fel. Az 

egyes települések neveinek beazonosítása a Magyar helységnév-azonosító szótár és a Határokon túli 

magyar helységnévszótár segítségével történt. A publikáció 2004-ben jelent meg a komáromi egyetem 

Pont Kutatóintézete Szlovákia gazdaságföldrajzát tárgyaló tanulmánykötetében: „Közigazgatási 

átszervezések Dél-Szlovákiában‖ (lásd Hakszer 2004a), ezért most eltekintek leírásuktól. 
55

 Vizsgált területünkön az 1996-ig fennálló helyzethez képest a következő különbségeket találunk: 

körzeti székhely lett Szenc, Vágsellye is (ezek 1996-től lettek járási székhelyek), azonban az 1996 óta 

új járási székhelyek közül Aranyosmarót és Nagyrőce valamint Poltár sem vált körzeti székhellyé, 

ugyanakkor a javasolt 46 körzet mellé mind a 4 koalíciós partner kiválaszthatott még egy-egy körzetet, 

így vált Párkány az akkori MK javaslatára is körzeti székhellyé. Megjegyzendő, hogy a Párkányi 

körzet kialakítása mellett nem sikerült elérni azt, hogy a járási székhelyüktől legmesszebb lévő, 

hátrányos helyzetű (11. térkép), jelentősen magyar lakosságú térségekben is körzeti hivatalt hozzanak 

létre, pl. Királyhelmecen, amelynek a vonzáskörzetében lévő Nagytárkány például 70 km-re esik a 

járási székhelytől, Tőketerebestől. Ezen kívül még a hasonló adottságú Szepsi is szóba jöhetett volna 

(Új Szó, 2003. 10. 17.). A 2000-es években kialakult körzeti rendszer egyes dél-szlovákiai körzeteinek 

helyzetét Lelkes Gábor örökítette meg (Lelkes 2008 – 9. fej.).  

http://www.hnonline.sk/
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a formálisan a köztes időszakban is fennmaradó
56

 járási rendszert a legtöbb esetben /kivéve pl. 

a rendőrségi és egyes olyan egyéb igazgatási jogköröket, ahol különösen fontos a felügyelt 

területek méretbeli hasonlósága/ gyakorlatilag teljesen visszaállították, visszatérve a Mečiar-

féle 79 járásból álló államigazgatáshoz, azzal a különbséggel, hogy 2013 őszétől 72 járási 

hivatal működik, tehát Pozsonyban és Kassán is csak 1-1. Jelenleg egy újabb átalakítás van 

folyamatban, az egy ablakos illetve elektronizált ügyintézésre való átmenet, ún. ‖ESO‖ 

(Forrás: SME). Ennek előkészítéseként 2013 őszétől /lásd feljebb/ újra járási szintre, egy 

igazgatási szerv „járási hivatal‖ alá szervezték be a hivatalokat, majd az egy ablakos és az 

elektronizált ügyintézés fokozatos bevezetése következik az egyes járási hivatalok alá tartozó 

szervezeti egységekben.
57

 

3. TELEPÜLÉSRENDSZER, TELEPÜLÉSSZERKEZET 

A munkarész a településhálózat térbeli, valamint nagyságrendi struktúráját hivatott bemutatni. 

A következő témakörökkel foglalkozom: településhálózat, településsűrűség, nagyságrendi 

tagolódás, települések száma, hálózati rendszerek, településközti kapcsolatok a következő 

hatások függvényében: agglomerálódás, ingázás, szub- és dezurbanizáció, városok hatása a 

környező településekre, vonzáskörzetek, településnagyság-kategóriák a térben (pl. aprófalvas, 

tanyás területek léte-hiánya), a településnagyság összefüggése a demográfiai jelenségekkel, 

illetve nemzetiségi összetétellel, a települések összetétele és funkciói: nagyobb 

vonzáskörzettel, városi funkciókkal rendelkező községek versus központi funkció nélküli 

városok (vizsgált területünkön egyértelműen az előbbi a jellemző – részletesebben lásd lejjebb 

„A városok‖ c. fejezetben), változások a településhálózatban (pl. központi községek, új 

települések).  
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 A közlekedési táblákon még abban az időszakban is a járáshatárok szerepeltek, amikor a Dzurinda 

kormányok reformjainak következtében a járásoknak gyakorlatilag nem volt közigazgatási szerepük 

illetve helyüket az 50 körzet töltötte be. 
57

 Előbb a járási székhelyeken létesítenek ilyen közös ügyintéző helyeket, majd pedig ezek 

kirendeltségeiként, egyéb városokban, olyan helyeken, hogy biztosítva legyen az, hogy legfeljebb 50 

km távolságra, vagy tömegközlekedési eszközzel maximum 1 órás útra legyenek elérhetők, összesen 

100 körüli ilyen ügyfélközpont kialakítása várható. A pozícióját vesztett Párkányban, amely 

egyedüliként nem járási székhely körzeti város, azonban - a terveknek megfelelően - az elsők között 

létesült ilyen egységes ügyintéző iroda. Dél-Szlovákiában ezen kívül nem járási székhelyen pl. 

Zselízen és Ipolyságon működik már KAMO-ügyfélközpont (Forrás: Új Szó napilap - 2015. május 30. 

p. 3.). 
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A településhálózat sűrűsége és a települések méretbeli eloszlása alapvető hatással van az 

intézményi ellátás regionális eloszlására illetve ezek elérhetőségére. Az elaprózódott 

településhálózat esetén felmerül a méretgazdaságosság kérdése, a megfelelő minőségű ellátás 

biztosítása céljából bizonyos esetekben szükség lehet az ellátás koncentrálására is, azonban 

területünk esetében eközben figyelemmel kell lenni arra, hogy vegyes lakosságú területekről 

van szó, így a bizonyos esetekben elkerülhetetlen párhuzamosságok (lásd oktatás) miatt 

szükséges többletforrást igénybe venni. 

3.1 Településrendszer és közigazgatási struktúra
58

 

A települések térszerkezetben betöltött szerepét vizsgálva azt kívánom bemutatni, hogy az 

egyes települések a településrendszerben és a közigazgatási struktúrában milyen pozíciót 

töltenek be bizonyos fejlesztési mutatók figyelembe vételével. A vizsgálat tárgyát képező 16 

járásunkban összesen 1014 település található, amelyből 973 községi és 41 városi jogállású. A 

települések a következőképp oszlanak meg az egyes járások között (lásd 3. táblázat). A 

vizsgált területen a legtöbb várossal szám szerint néggyel holtversenyben két nagy járás a 

Lévai és Tőketerebesi járás áll az élen. Az 1996-ban kialakított Szenci és Vágsellyei 

járásokban viszont csupán a járási székhely rendelkezik ezzel a ranggal. A legtöbb (111) 

település a Kassa-környéki járásban van, belőlük csupán 2 város. Őt szorosan követi a 

Rimaszombati járás 104 településsel (ebből 3 város). A legkevesebb település szintén a két 

újonnan kialakított nyugat-szlovákiai járásban, a Vágsellyeiben (13) és a Szenciben (29) 

található. Nyugat-Szlovákiában a két legtöbb településsel rendelkező „nagy‖ járás a Lévai (88 

település) és a Dunaszerdahelyi hatvanhét településsel. Mindkét járás jellemzője az, hogy sok 

kistelepüléssel rendelkezik. A vizsgált terület településstruktúrájára jellemző, hogy míg a 

nyugati területeken az általában nagyobb határral és lakosságszámmal rendelkező zárt 

beépítésű ún. alföldi falvak, addig elsősorban nógrádi, gömöri és tornai területekre az 

aprófalvas településstruktúra a jellemző, amit jól mutatnak az 3. táblázat adatai is (Jakabová – 

Jenčo 2012). A kelet-szlovákiai alföldi részeken a legjellemzőbb településfajta az 800-1100 

lakosú kis-középfalu. 
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 A településrendszert tárgyaló fejezet nagyrészt publikálásra került a Dél-Szlovákia monográfiában 

(2004) pp. 212-236. 
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A települések térszerkezetben betöltött szerepét vizsgálva szükségét láttam annak, hogy az 

empirikus tapasztalatokat számszerűen is alátámasszam. Ezért az egyes települések esetében, 

azok térségükben betöltött szerepét jellemző, és egyben könnyen hozzáférhető adatokat is 

vizsgáltam. Az egyes településekhez a következő mutatók meglétét, illetve számát csatoltam:  

Általános iskolák száma (külön-külön az 1-4 és 1-9 osztállyal rendelkezőket), posta léte, 

egyházközségek száma /egyházi hivatal/, gyógyszertárszám, szakmunkásképző-intézetek 

illetve középiskolák /gimnázium, szakközépiskola/ száma, múzeumok száma, szociális 

intézmények /idősek otthona, gyermekotthon/ száma, körzeti hivatal valamint annak állandó 

kirendeltsége, adóhivatal léte, könyvesboltok száma, benzinkutak száma és bank automaták 

száma. Az adatok között is, fontosságuk szempontjából különbséget tettünk. Kétszeres 

szorzóval a teljes szervezettségű általános iskolákat, az érettségit adó középiskolákat, 

múzeumokat, a körzeti hivatalokat illetve állandó kirendeltségeiket, az adóhivatalokat, 

könyvesboltokat és a bank automatákat súlyoztam. Az adatok forrásai a Szlovák Statisztikai 

Hivatal, regionális telefonkönyvek, publikus kutatóintézeti adatbázisok és egyes 

minisztériumok (belügy, iskolaügy) valamint bankok honlapjai voltak.  

A vizsgált települések által elért pontszámok 213 és nulla között mozogtak (lásd 4. és 5. 

táblázatokat). Ezt a maximális pontszámot Nyitra érte el, amelyet – a zoboralji várostól 

jócskán lemaradva – Komárom, Léva és Érsekújvár követ. A sor túlsó végén 320 olyan 

kistelepülés található, amelyek a vizsgált jellemzők egyikével sem rendelkeznek. E központi 

funkciókkal nem rendelkező települések területi megoszlására jellemző, hogy több mint 

háromnegyed részük Közép- és Kelet-Szlovákiában található (4. táblázat). Közép-Szlovákia 

déli részén átlagban a települések 47 %-a, Kelet-Szlovákia vizsgált részén 35 %, míg 

Délnyugat-Szlovákiában mindössze 14 % tartozik ebbe a kategóriába. Az egyes járások 

összehasonlításánál magas korrelációt állapíthatunk meg e funkcióhiányos települések száma 

és az egyes járásokban található kis- és törpefalvak száma között. Abszolút és relatív értékben 

is a legnagyobb arányban a Rimaszombati járásban találunk 0 pontos településeket, az 56 ilyen 

kisközség az összes település 51,38 százalékát teszi ki. A második helyen a Nagykürtösi járás 

áll, 34 ellátatlan településsel. Ha az relatív arányt nézzük a harmadik helyen a Nagykürtösi 

járástól csupán tizedszázalékokkal lemaradva a Nagyrőcei járás áll (47,62 %), abszolút 

értékben a harmadik helyen holtversenyben a Kassa-környéki és a Nagymihályi járás áll 33-33 
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településsel. Vizsgált területünk átlagánál (33 %) jóval magasabb arányban találtam központi 

funkció nélküli településeket a Rozsnyói járásban, amely 45 %-ot meghaladó értékével Kelet-

Szlovákia vizsgált járásai között a legmagasabb. A lista túlsó végén Délnyugat-Szlovákia 

nagyfalvas járásai találhatók. A Galántai járásban mindössze 8,33 % a központi funkció 

nélküli települések aránya, míg az 1996-ban nagyrészt belőle leválasztott Vágsellyei járásban 

egyetlen ilyen falut sem találtunk. 15 % alatti értékkel rendelkezik az Érsekújvári és 

Dunaszerdahelyi járás is, amelyeket 17 %-körülivel Komárom és Szenc körzete követ. Közép- 

és Kelet-Szlovákia járásai között a legalacsonyabb értékkel rendelkező Tőketerebesi járás 

(28,4 %) több mint kétszeresen meghaladja Délnyugat-Szlovákia arányszámát (14 %) és 

magasabb a „leggyengébb nyugati‖ járás, Léva átlagánál (24,4%) is, amely aránylag sok 

kistelepüléssel rendelkezik.  

A vizsgált mutatók közül kettővel, vagy annál kevesebbel rendelkezők számára egy kategóriát 

alakítottam ki, amely a rosszul, leghiányosabban ellátott településeket hivatott kimutatni. A 

járások ily módon, régiók alapján történő sorba állítása hasonló eredménnyel zárult, mint 

amikor csupán a központi funkcióval nem rendelkező településeket vizsgáltam, tehát a nyugati 

országrészben találtam a legkevesebb (az összes település 37,5 %-a), és a Közép-Szlovákiában 

a legtöbb (80,7 %) ilyen települést. Ugyanakkor az egyes régiók közti olló nagysága némileg 

lecsökkent. Járási összehasonlításban a Rimaszombati járás már nem áll az első helyen, a 

Nagykürtösi és Losonci járással megegyező 81 %-os értékével kissé elmarad a Nagymihályi 

járástól, ahol a leghiányosabban ellátott települések összes településhez viszonyított aránya 

meghaladja a 83 %-ot. A legkevesebb ilyen rosszul ellátott települést ezúttal is a Vágsellyei 

járásban találtunk, mindössze egyet, amely az összes település 7,7 %-a. A második helyezett 

viszont ezúttal már a Komáromi járás, amely 32,7 %-kal kissé már megelőzi Galánta járását. 

Legnagyobb „visszaesést‖ a Dunaszerdahelyi járásnál láthatjuk, amelynél ez esetben már 

manifesztálódik az, hogy sok kistelepüléssel rendelkezik. 61 %-ot meghaladó értékével – 

megelőzve a Lévai járást – Délnyugat-Szlovákiában itt a legnagyobb a legrosszabbul ellátott 

települések aránya. Kelet-Szlovákiában a legkedvezőbben ezúttal is az aránylag nagyobb 

településekkel rendelkező Tőketerebesi járás áll, azonban a gyengén ellátott települések 

aránya itt is meghaladja a 60 %-ot. 
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A településhálózat „túlsó oldalának‖, azaz a legerősebb települések megmérésénél azt 

vizsgáltam, hogy Dél-Szlovákia régióiban mennyi település ért el összesen 8, vagy annál több 

pontot (5. táblázat). A területen a települések átlag 7,6 %-a rendelkezik számottevőbb 

központi funkciókkal. Ebben az esetben is bebizonyosodni látszik, hogy a nyugati területek 

rendelkeznek erősebb településstruktúrával, mivel Délnyugat-Szlovákiában több mint 

háromszor akkora (15,1 %) az ilyen települések aránya, mint Közép- illetve Kelet-

Szlovákiában (4,6 és 4,8 %). Járási összehasonlításban a legjobb értékekkel ezúttal is a sok 

nagyközséggel rendelkező Vágsellyei (38,5 %) és Galántai (22,2 %) járások esetében 

találkozunk. Érdekes viszont, hogy ezúttal a legkisebb értékekkel rendelkező területegységek 

között egy nyugat-szlovákiait is felfedeztem, mégpedig a Nyitrai járást. Itt a központi 

településen kívül csupán egy-egy kisvárosi és nagyközségi központot találtam, ami 

véleményem szerint csupán annak további bizonyítéka, hogy a Nyitrai járás egy erős 

központtal rendelkező területegység, amely gyakran még az alapfunkciók terén is (a 

speciálisakról nem is beszélve) kiszolgálja vonzáskörzete településeit, így árnyékában 

(Verebélyt nem számítva) nem alakult ki több kisebb helyi, kistérségi központ. Közép- és 

Kelet-Szlovákiában nagyon hasonlít a „felállás‖ az előzőekben megszokotthoz, csupán egy 

kivétellel. Az utolsó helyeken ezúttal is a Rimaszombati, Nagymihályi és Nagykürtösi járások 

állnak, viszont arányaiban a legtöbb központi településsel a Nagyrőcei járás rendelkezik (az 

összes település 7,1 %-a). Ennek okát abban lehetne keresni, hogy a járásnak nincs erős 

központi települése – minimum kétpólusú területegységről van szó – így a sok kisközséggel 

rendelkező járásban, a központi funkciók is megoszlanak a három város között. 

A vizsgált települések pontszámainak és lakosságszámának összefüggéséről
59

 elmondható, 

hogy a települések a legutóbbi 4 népszámlálás során kimutatott lakosságszáma és a számított 

pontértékek között végig nagy korreláció állt fenn (értéke minden esetben meghaladja a 0,95-

öt lásd 5a táblázatot). Ezen belül is – az előzetes feltételezésnek megfelelően – aszerint 

növekszik a vizsgált mutatók közötti összefüggés, hogy minél közelebb kerülünk a jelenhez. 

Minden vizsgált esetben nagyobb összefüggés mutatható ki a súlyozott mutatószámok és 

lakosság értékek között is, mint a súlyozatlan mutatók és a lakosságszám között, ami 
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 A korrelációkról, korreláció-számításról bővebben lásd pl.: Nemes Nagy (2005) pp. 137-142, Dusek 

(2004) pp. 139-145 
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bizonyíthatja a súlyozás elvégzésének értelmét. A legmagasabb korrelációs értéket (0,982) a 8 

vagy annál több pontot szerzett települések és a lakosságszám összefüggésének vizsgálatánál 

mutattuk ki. A településhálózat egészének rendszerváltozás óta eltelt időszakban történt 

változásaival kapcsolatban nehéz általános érvényű megállapításokat tenni, mert a település 

hálózat nagy tehetetlenségű rendszer, amelynek átalakuláshoz több emberöltőre van szükség.  

3.2 Városok  

3.2.1 A városállomány jellemzése, a városhálózat 

A városok a történelem folyamán funkcióik, pozíciójuk révén mindig is a településhálózat 

központi pontjait, kiemelt centrumait képezték. A városok kialakulása soktényezős folyamat, 

maga a várossá nyilvánítás a különböző korokban más-más politikai-jogi és gazdasági 

feltételekhez volt kötve, ennek következtében az államok területén különböző várossűrűséggel 

és jellemző méret-struktúrával találkozhatunk. 

Jelenleg Szlovákia közigazgatásban egy fajta városfogalom van jelen, de a történelem során 

voltak időszakok, amikor a városok méretük, pozíciójuk illetve befolyásuk alapján több 

kategóriába tartoztak. Gondoljunk arra, hogy a történelmi Magyarországon az idők során sok 

féle-fajta városi jogállású település pl. szabad királyi városok, törvényhatósági jogú városok, 

rendezett tanácsú városok illetve mezővárosok kategóriája is létezett /az akkori államterületen 

összesen kb. 800 település rendelkezett valamilyen városi jogállással/, amelyek közül sok nem 

rendelkezett városi funkciókkal. A dualizmus korában szűkítettek le két kategóriára a városi 

jogállású települések körét: a rendezett tanácsú (járási igazgatási szint) és a törvényhatósági 

jogú városokat (vármegyei jogállási szint), ekkortól beszélhetünk tehát modern értelemben 

vett városi jogállásról (Beluszky-Győri 2005, 2006). A Csehszlovák időszakban is többször 

változott a városok kategorizálása, volt időszak (1961 és 1980 között), amikor minimum 

kétféleképpen határozták meg a város létet. Az egyik a népszámlálási kritérium volt, amely 

funkcionálisan határozta meg a városokat – ezt fogadta el a szakma is. A másik pedig az 

államigazgatási célokra megalkotott városi státusz volt, ide azok a települések tartoztak, 

amelyek ún. városi nemzeti bizottságokkal (MsNV) rendelkeztek, a gyakorlati tervezési 

dokumentumokban is általában ezeket a „státuszvárosokat‖ tekintették városi jogállású 

településeknek. Ezen kívül időnként egy kvantitatív osztályozást is használtak, amely az 5000 
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főt meghaladó lakossággal rendelkező településeket tekintette városoknak. Így tehát voltak 

olyan települések, amelyek egy ideig illetve valamely kategorizálás szerint városoknak 

számítottak, mások szerint pedig nem. Dél-Szlovákiából Cseklész (Szenci j.) Pelsőc (Rozsnyói 

j.) és Tótmegyer (Érsekújvári j.) tartozott ebbe a kategóriába (a teljes listát lásd: Slavík, 

Klobučník 2011 p. 165). 

A rendszerváltás után a települések jogállásáról szóló 369/1990-es törvény egyszerűsítette ezt 

az osztályozást: községeket és városokat határoz meg, s a városi státuszú településeket 

felsorolja, azonban a 2001-es aktualizációig nem határoztak meg egységes kritériumokat arra 

vonatkozóan, hogy mely település válhat várossá, de ez nem is volt nagyon zavaró, mivel csak 

3 települést nyilvánítottak azóta várossá
60

 (Slavík-Klobučník 2011 p. 164). 

A települések jogállásáról szóló törvény 2001-es módosításakor egy új paragrafus került be a 

törvény szövegébe, amely négy kvalitatív és egy kvantitatív kritériumot határoz meg, amelyet 

a várossá nyilvánítását kérelmező községnek teljesítenie kell. Eszerint a parlament január 

elsejével a kormány javaslatára azt a községet nyilváníthatja várossá, amely 

1) gazdasági, adminisztratív és kulturális vagy idegenforgalmi központi funkciókat lát el vagy 

fürdő központ 

2) a környező településeket is szolgáltatásokkal látja el 

3) közlekedési összeköttetése biztosított a környező községekkel 

4) legalább a területe egy részén városias beépítéssel rendelkezik 

5) minimálisan 5 000 lakossal rendelkezik
61

 (Slavík-Klobučník 2011 pp. 164-165 alapján). A 

kvantitatív kritérium ajánlott kategória abban az esetben, ha a többi négy teljesítve van. Ennek 

ellenére az aktualizáció óta –tudomásom szerint– csak az említett Nagyturányt és Bőst 

nyilvánították várossá, ez gyakorlatilag a városszám stagnálását jelenti, és természetszerűleg 

nem veszi figyelembe az utóbbi évtizedekben bekövetkezett település- és térstruktúra 

fejlődést. Ennek köszönhetően egyes szakértők (pl. Bezák) kutatásaikban a funkcionális 

városokkal dolgoznak (Bezák, A. 2000), amelyek száma minden becslés szerint jóval 
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 Hosszabb idő után 2016. január 1-től további két települést nyilvánítottak várossá, mégpedig 

a Túrócszentmárton melletti Nagyturányt és Bőst. 
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 Más országokban (pl. Németország, Franciaország) népességszám alapján tesznek falu és város 

között, azonban nagy különbségeket tapasztalhatunk abban, hogy mekkora lakosságszámtól lehet város 

egy település: míg Japánban 30 000, addig Izlandon csupán 200 fő a határ. 
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meghaladja a városi státusszal rendelkező települések számát. A szlovákiai helyzet tehát 

feltűnő ellentétben van a másik szélsőséges esettel, a rendszerváltozás után túlzásba vitt 

magyarországi várossá nyilvánítási hullámmal, aminek következtében mára 80-90 olyan ún. 

„faluváros‖ település van, amelynek ugyan a városi jogállása van, azonban nem rendelkezik 

releváns mértékben városi, tehát olyan funkciókkal, intézményekkel,
62

 amelyek a lakosság 

nem mindennapi igényeit elégítik ki (Beluszky-Győri 2006). 

A városok térstruktúrában való elhelyezkedése a vizsgált terület nagy részén nem egyenletes. 

Dél-Szlovákia nyugati részén a városállomány nagyjából egyenletesen helyezkedik el, a 

városhiányos területek előfordulása kelet felé haladva növekszik meg. Nyugatról keleti 

irányban haladva először a Lévai járás délnyugati részén találunk ilyen területet, majd a 

hagyományos központ nélküli Nagykürtösi járásban vannak nagy ellátatlan területek. Közép-

Szlovákia déli részének településstruktúráját jellemzi, hogy Lévától Kassáig csupán két város, 

Rimaszombat és Losonc tartozik a kis-középvárosok (25-50 ezer lakos) kategóriájába, azaz 

csupán e városok képesek teljes körű középszintű térségi funkció ellátásra, rajtuk kívül talán 

csak Rozsnyó képes erre. Sajnálatos módon több régi, hagyományosan jelentős vonzáskörrel 

rendelkező kistérségi központ, járási székhely rangját vesztve, az utóbbi évtizedekben 

fejlesztések és iparosítás hiányában vagy középfaluvá (pl. Feled, Torna), vagy jelentéktelen 

kisvárossá (pl. Tornalja) fejlődött vissza, miközben más kissé északabbra fekvő városok 

lakosságukat megtöbbszörözték (pl. Igló). Kassától keletre sem rózsásabb a helyzet, 

különösen, ha csak a magyar jellegű területeket nézzük, mivel ott egy járási székhely sem 

található. Sőt elmondható, hogy a régebben járási székhelyként funkcionáló, nagy 

vonzáskörzettel rendelkező Nagykapost és különösen Királyhelmecet tudatosan 

visszafejlesztették, rákényszerítve e kisrégiók lakosságát arra, hogy közlekedési illetve 

természetföldrajzi okokból nehezen elérhető „mesterségesen‖ felduzzasztott északabbra fekvő 

kisvárosokban kelljen mindennapi ügyeiket intézni. E funkcióikat részben elvesztett, de 

jelentős vonzáskörzetű városok a közigazgatási decentralizáció után fokozatosan újra 

visszaszerezhetik szerepkörüket. 
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 Bár nem teljesen ugyanazokkal az adatokkal készült a két osztályozás, de feltétlenül érdemes 

összevetni a szerző Dél-Szlovákia monográfiában publikált (Hakszer 2004 pp. 216-217 106. táblázat) 

3. táblázatban szereplő sorrendet, illetve annak kiinduló adatait és a Beluszky-Győri (2006) publikáció 

70-71. oldalán lévő táblázatot. 
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Vizsgált területünkön 6 ötezer főnél kevesebb lakossal rendelkező, tizenkét 5 és 10 ezer lakos 

közötti, 13 tíz és huszonötezer közötti lakosú és hét 25 000 főt meghaladó népességszámú 

város található (lásd 3. táblázatot). A városok közül a legtöbb (26 darab) a 7000 - 26 000 

közötti népesség-kategóriába esik, amelyek közül különösen sok a 9-10000 lakossal 

rendelkező. Az öt harmincöt ezer lakost meghaladó város között négy délnyugat szlovákiai és 

csupán egy keleti. Nagymihály csupán a Mečiar-i területi átszervezés következtében került 

kutatási területünk horizontjára. A nyugati területeken ugyanakkor nincsenek 5000 fő alatti 

városok, holott a városi funkciók, meg a vonzáskörzet megléte alapján több nagyközség is 

aspirálhatna erre a posztra. Jelentősebb saját vonzáskörzettel rendelkező, délnyugat szlovákiai 

városiasodó települések ún. „majdnem városok‖:
63

 pl. Udvard (vö. az 5. táblázat adatait is). A 

városi lakosság aránya járásaink esetében meglehetősen hektikus képest mutat. Általában 

elmondható, hogy a városi lakosság aránya kevésbé a városok számától, inkább a járási 

székhely erejétől függ, ez alól csupán a 61%-kal listavezető, kétpólusú Nagyrőcei járás a 

kivétel. Viszont Nyitra (59%), Losonc, Komárom és Nagymihály esetében már teljesen bejön 

a papírforma. A lista túlsó végén a „székhely nélküli‖ Kassa-környéki járás kullog 13 %-kal, a 

második hely a szintén városkörnyéki (Pozsonyi dezurbanizáció által érintett) Szenci járásé 

(30%), a harmadik helyen pedig a Nagykürtösi (33%) járás áll. 

3.2.2 Városok közmű-infrastrukturális fejlettsége (vízvezeték-ellátottság, csatornázás, 

gázellátás, lakásméret). 

Az egyes városok urbanizációs szintje, városiasodási jellemzői más-más szinten vannak, tehát 

általánosabban fogalmazva nincs két olyan település, amely a városi jelleget tekintve 

egyforma fejlettséget mutatna. A városlét, tehát a városodás kritériumait is az egyes 

országokban másként határozzák meg. A várossá nyilvánításnak Szlovákiában ma is megvan a 

követelményrendszere (a jelenleg érvényes kritériumokat lásd feljebb).  

Dél-Szlovákia városai között közműellátás tekintetében is meglehetősen nagy különbség 

figyelhető meg a szerint, hogy az adott város Pozsonytól milyen távolságra van, illetve hogy 

járási székhely-e. Az azonos földrajzi helyzetű és közigazgatási funkciójú települések között 

általában a szlovákok által nagyobb arányban lakott település jobban ellátott vonalas 

                                                 
63 A besorolás „ihletét‖: BELUSZKY Pál: Magyarország településföldrajza. /Dialóg Campus 

Kiadó, Bp.-Pécs. 1999 p 121./ c. könyvéből kaptam. 
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infrastruktúra szempontjából. Például vizsgált nyugat-szlovákiai területünkön Szered városa 

rendelkezik a legmagasabb (szinte teljes körű) csatornázottsággal, illetve gázvezetékkel való 

ellátottsággal.  

A városi jogállású települések vizsgált területünkön szinte kivétel nélkül rendelkeznek körzeti 

feladatokat ellátó, több-kevesebb fajta szakorvosi szolgáltatást nyújtó szakrendelő-intézettel, 

valamint középfokú oktatási intézménnyel vagy intézményekkel. Vizsgált területünkön a járási 

székhelyeken minden esetben általános kórház és néhány egyéb település esetében általában 

szakosított kórházakat is találhatunk. Több járásra kiterjedő szerepkörű kórház Érsekújvárott 

(egyetemi kórház), Komáromban, Losoncon és Rimaszombatban található. A középiskolák 

között a legtöbb helyen a gimnáziumok vannak jelen (általában bennük mindkét nyelven 

folyik oktatás), vannak városok (pl. Komárom és Dunaszerdahely) ahol kettőnél több, a 

magyar és szlovák állami mellett magyar egyházi gimnázium, magángimnázium illetve 

magyar nyelvű sportgimnázium (Dunaszerdahely) található, jó minőségű kínálatot biztosítva a 

diákok számára. A legrosszabb helyzetű, illetve nyelvhatár közeli területeken ugyanakkor, a 

középiskolák színvonala gyakran elmarad a kívánatostól, ha egyáltalán találunk ilyeneket. 

Elmondható ugyanis, hogy a dél-szlovákiai területeken hiány van (ez különösen a magyar 

iskolákra igaz) szakképesítést adó szakközép- és különösen a szakmunkásképző iskolákból. 

3.2.3 A városok városhálózatban betöltött pozíciójának változásai 

A vizsgálat tárgyát képező városok településrendszerben betöltött szerepénél érdemesnek 

tartottuk megvizsgálni a lakosságszám fejlődést is. Az adatok elérhetősége, illetve a fejlődési 

irányok változásai miatt, városaink lakossági adatait 1869-től vizsgáltuk (lásd 5. táblázatot). A 

41 város 1869 és 2001 között átlagosan csaknem megnégyszerezte lakosságszámát. A 

növekmény nagy része a szocialista iparosításnak tudható be, mivel míg 1869 és 1950 között 

csupán 1,61-szeresére nőtt városaink népessége, addig 1950 és 1991 között 2,37 szeresére 

(1950 és 2001 között 2,42 szeresére) duzzadt. Az egyes városok „egyéni‖ fejlődése azonban a 

fent említett átlagoktól olykor drasztikusan eltér. A teljes vizsgált időszak (1869 - 2001) alatt a 

11 legjobban fejlődő város között 9 járási székhely város és egy újonnan alapított település 

(Tiszacsernyő) található. A sor végén öt hajdani bányaváros áll, amelyek közül Mecenzéf 

(2001-es lakosságszáma 64 %-a az 1969. évinek) és Dobsina (89 %) mai lakosságszáma nem 

éri el a több mint 150 évvel ezelőtti értékét sem. Jolsva lakossága pedig szinte főre ugyanannyi 
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ma is, mint másfél évszázaddal korábban. A járási székhelyek közül az utolsó helyen – a 

kettéválasztás következményeképpen – századunk első felében fejlődésében megakadt 

Komárom áll (34. hely), amely ez alatt az idő alatt, lakosságszámát még 2,5-szeresére sem 

tudta megnövelni.
64

 

Amint az előző részekben láthattuk, az idők során változhat a települések lakossága, és ez 

kihatással lehet a településstruktúrában betöltött szerepére is, gondoljunk arra, hogy ha 

jelentősen megnövekszik, akkor községből várossá válhat és fordítva. Az utóbbi fél évszázad 

népességváltozás szempontjából legdinamikusabb városai között több járási város mellett, 

erőteljesen megjelennek az ipartelepítés számára kiszemelt egyéb városok (pl. Nagykapos, 

Őrmező) vagy a nagy ipari központok közelében fekvő kisvárosok (a kassai vasmű közelében 

fekvő Szepsi) is. A sor végén ebben az esetben a hanyatló bányavárosok mellett (Mecenzéf 

lakossága 90%-ra, Kékkőé 76 %-ra apadt) megmutatkozik az 1960-as közigazgatási 

átszervezés hatása is, ugyanis néhány stagnáló mezőváros (Gúta, Diószeg) mellett feltűnik 

több, akkor pozícióját vesztett város (Fülek, Tornalja, Ógyalla, Zselíz). Figyelemre méltó hogy 

ez utóbbiak mindegyike a határ közelében (attól kevesebb mint 20 km-re) fekszik és ugyan 

növelték lakosságszámukat 1,5 –1,75 szeresére, de a hirtelen felduzzadó többi város mellett 

csupán elenyésző fejlesztési forrás jutott nekik. A járási székhely városok közül ezúttal az 

utolsó (29.) helyen Losonc áll, amelynek lakosságszáma 1,8 szorosára nőtt az utóbbi fél 

évszázad alatt. 

Mindkét összehasonlításban az első három helyen ugyanazon települések, az újonnan 

alapított Tiszacsernyő illetve a szocialista iparfejlesztés során jelentéktelen községekből 

várossá fejlesztett helységek (Nagykürtös és Garam tolmács) állnak. A listák végén pedig a 

sokszor halmozottan (gazdasági, közigazgatási) vesztes városok találhatók (Kékkő, 

Mecenzéf). A vizsgált területtel szomszédos két nagyváros mindkét időszakban dinamikusan 

fejlődött. Pozsony 150 év alatt csaknem meghétszerezte, Kassa majdnem megnyolcszorozta 

lakosságszámát, listánkba behelyezve a Kassa a 4. Pozsony pedig a 6. helyen állna. Az utóbbi 

ötven év lakosságfejlődését tekintve, ennél már arányaiban kissé hátrább áll két város (Kassa 
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 Ugyanakkor ha a két Komárom lakosságszámát együtt vizsgáljuk, akkor jó átlagos, 3,8-szeres érték 

jön ki. 
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10, Pozsony 21.), de az, hogy Pozsony lakosságszáma 1950 és 91 között több mint 

megduplázódott, Kassáé pedig 3,3 szorosára nőtt, magáért beszél. 

A rendszerváltás után eltelt időszakban, a nagy volumenű házgyári lakásépítés 

megszűntével, illetve a városokból vidékre való visszatelepülés megindulásával – az ország 

aránylag kedvező demográfiai helyzete ellenére – 14 város lakosságszáma csökkenésnek 

indult. Megjegyzendő, hogy a fenti népesség-átrendeződési trendek megfigyelhetők voltak a 

többi hasonló Kelet-Közép-Európai országban, így Magyarországon is.  

Érdekes módon ezek között a lakosságcsökkenést elszenvedő városok között több elég erős 

járási székhely
65

 is található: Galánta (1991 és 2001 között 96%-ra csökkent a lakossága), 

Vágsellye, Érsekújvár, Losonc (5. táblázat). Elsősorban a szuburbanizációnak, a környékbeli 

településekre való kitelepülésnek köszönhetően Pozsony és Kassa is érzékelhetően vesztett 

lakosságszámából. 27 város lakosságszámának növekedése a rendszerváltást követően is 

folytatódott. A 9 legmagasabb szaporulatot elérő város közül 8 az ország gazdaságilag 

hanyatló keleti felében helyezkedik el. Ez a földrajzi tény, illetve az, hogy közülük a négy 

legmagasabb növekménnyel rendelkező
66

 városok egyike sem tartozik a dinamikus városok 

közé és jelentős roma népességgel rendelkezik, azt a hipotézist támasztja alá, hogy a 

növekedés pusztán demográfiai okokra vezethető vissza. 

3.2.4 A városok komplex fejlettségi mutatója 

A városok esetében érdemes megvizsgálni, hogy mennyire esik egybe a gazdasági fejlettség és 

a közigazgatási szerepkör, azaz hogy egy-egy városi jogállású település mennyire jól ellátott 

központi funkciókkal. A vizsgált területen található városok egyes közigazgatási és főként 

szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos funkcióit figyelembe vevő fejlettségi sorrendje alapján 

a következő képet kapjuk.
67

 Az első helyeken a járási székhelyeket találjuk, amelyek közé 
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 1991 és 2001 között összesen 5 járási székhely (Galánta, Nagyrőce, Érsekújvár, Losonc, Vágsellye) 

és szintén 5 körzeti város (Galánta, Párkány, Érsekújvár, Losonc, Vágsellye) lakossága csökkent, a 

csökkenő tendencia általában a következő 10 évben is folytatódott, kivéve a Pozsony és Kassa 

környéki városokat, mint például: Szenc, Somorja illetve Szepsi. 
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 1991 és 2001 között Jolsva 31%, Szepsi 28%, Gálszécs 17% és Tőketerebes 8 % növelte 

lakosságszámát s ezt a trendet Jolsva kivételével a 2011-es népszámlálás is megerősítette. 
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 Az alapmutatókat és a számítás módszertanát lásd fentebb, a Településrendszer és közigazgatási 

struktúra fejezetben. 
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csupán Somorja és Szered tud beférkőzni (lásd az 5. számú táblázatot - a járási székhelyek 

vastagon kihúzott betűkkel vannak ábrázolva). A városok sorrendje nagyjából megfelel a 

lakosságszámuk pozíciójának is, ugyanis a két számsor nagyfokú korrelációt mutat egymással. 

Lakosságszámához képest jóval előkelőbb helyet foglal el Dunaszerdahely és Rozsnyó, 

aminek az oka lehet, hogy mindkét város nagyon jelentős vonzáskörzettel rendelkezik. Az 

ellenkező példa Vágsellye, amely elsősorban az ipartelepítés (Duslo) miatti nagymérvű 

lakosságbeli fejlődése ellenére, egészen 1996-ig nem volt járási székhely. Várakozásainkhoz 

képest Nagymihály is némileg hátrább Léva pedig kissé előrébb végzett a városi ranglistán. 

Nem meglepő viszont Nagykürtös helyezése, amely mesterségesen – Kékkő helyére – járási 

székhellyé felduzzasztott településként, máig sem képes betölteni a ráosztott feladatot, a 

középső Ipoly-vidék központjának szerepét. A nem járási városok sorát Somorja nyitja, amely 

elért pontszáma alapján, mint abszolút értékben, mind pedig a lakosságszámához 

viszonyítottan is a legfejlettebb e településcsoport tagjai közül. Például a városban található az 

országban több telephellyel is rendelkező Fórum Kutatóintézet központja. Somorját a sorban 

Szered követi, amely viszont lakosságához képest hátrébb található. Ennek magyarázata lehet 

az, hogy járási székhelye, a megfelelő szolgáltatásokat nyújtó Galánta aránylag közel esik 

hozzá. A városok további sorrendje nagyjából megfelel lakosságszámukból adódó 

helyzetüknek, ettől két markánsabb kivétel van. Az egyik a nagy múltú Ipolyságé, amely 

lakosságszámához képest jóval előbbre helyezkedik el, ez azonban nem meglepő, mivel a 

város közelében nincs egyetlen jelentősebb város sem, járási székhelye, Léva távol esik tőle és 

a szomszédos járás községeinek egy része is hozzá vonzódik inkább, mint a tőle csupán két 

ponttal többet begyűjtött Nagykürtöshöz (a szomszédos járás központjának gyengeségének 

további okait lásd fentebb). A másik Fülek, amely lakosságához képest alulpontozott és az ún. 

„1960-ig járási városok‖ csoportjában – a mikro város Kékkőt nem számítva – az utolsó 

helyen áll. Okvetlen megemlítendő, hogy az 1960-ban járási székhely voltukat elvesztett 

városok az azóta eltelt időben, a városrangsorban szinte kivétel nélkül, jelentős mértékben 

pozíciót vesztettek azokhoz képest, amelyek megtartották, esetleg megszerezték azt. A 

városok utolsó csoportját alkotják az ún. mini vagy mikro városok, amelyek többsége – 

szerzett pontszáma alapján – szinte teljesen elvegyül a fejlett nagyközségek között, ilyen pl. 

Garamtolmács, Jolsva és Mecenzéf (Hakszer 2004). 
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3.2.5 Várostípusok 

A városok kialakulására jellemző, hogy a földrajzi tér valamely kitüntetett pontján jönnek 

létre. Ilyenek lehetnek a különböző tájegységek, szárazföldi és vízi utak találkozási pontjai, 

kereskedelmi csomópontok, nyersanyaglelőhelyek. A várostípusokat funkciók, foglalkoztatási 

szerkezet alapján is próbálhatjuk kialakítani. Klasszikusan ilyenek például az iskolavárosok, 

iparvárosok, zarándokhelyek, fürdővárosok, közlekedési, közigazgatási központok. Manapság 

már semmiképp nem beszélhetünk funkcionális értelemben, akárcsak „aránylag tiszta‖ 

városokról /pl. a fentebb említett közlekedési, oktatási, alvó, iparvárosokról vagy igazgatási 

központokról/, azonban a városok többsége rendelkezik valamilyen jellemző/hagyományos 

funkcióval: Pl. Szenc – turizmus, Érsekújvár – vasúti csomópont. A városok belső 

szerkezetével azonban /ennél mélyebben/ nem kívánok foglalkozni, mivel e munkának nem 

célja a településhálózat egyes elemeinek belső tagoltságának, részeinek vizsgálata, elemzése. 

A vizsgált területen elterülő jelentősebb városok rövid jellemzése, konkrétan (Észak-) 

Komárom, Gúta, Párkány, Érsekújvár, Vágsellye, Nyitra, Léva, Ipolyság, Dunaszerdahely, 

Somorja, Galánta, Szenc, Losonc, Fülek, Rimaszombat, Tornalja, Szepsi, Királyhelmec és 

Nagykapos a Dél-Szlovákia monográfiában (lásd Hakszer 2004 pp. 226-232) megtalálható, 

ezért ebben a dolgozatban bővebben nem kívánok foglalkozni leírásukkal. 

3.2.6 Pozsony és Kassa hatása a vizsgált területre 

 

Szlovákia két legnagyobb városa, Pozsony és Kassa a vizsgált terület közvetlen 

szomszédságában, illetve abba beleékelődve terül el. Pozsony Szlovákia fővárosaként több 

mint négyszázezres lakosságszámával, az ország egész területére kiható, állam- és 

közigazgatási, kulturális, egészségügyi, oktatási és nem utolsó sorban gazdasági súlyával, 

dinamizmusával, domináns szereppel rendelkezik. Közvetlen közigazgatási és egészségügyi
68

 

vonzáskörzete több funkcióban ma is kiterjed a várost körülvevő volt Pozsony-vidéki járás 

három járásának (Szenc, Bazin, Malacka) területére is. A város jelentősége a fajlagos GDP 

termelés tekintetében gyakorta meghaladja még a hasonló méretű uniós fővárosokét is, 
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 Kórházi fekvőbeteg ellátás területén vonzáskörzete kiterjed Pozsony megye más területeire is pl. az 

egész Szenci járás területére 
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megyéjével együtt, annak – ebből a szempontból – szerencsés lehatárolása
69

 miatt, tartósan az 

EU élmezőnyében foglal helyet. A Pozsonyi régió térségünkben (Lengyelországot nem 

számítva) stabilan az országából leginkább kiemelkedő helyzetű (lásd pl. Szabó 2009 – 3. 

ábra), ugyanis a regionális GDP nemzetközi összehasonlításban, pl. az EUROSTAT-nál is 

leggyakrabban NUTS III szintre kerül meghatározásra illetve után követésre. 

Kassa az ország – konkurencia nélküli – második legjelentősebb városa, lakosságszáma 

235 000 fő, ami kb. 3/5-e Pozsonyénak és semmilyen további város nem ér nyomába. A 

sorban következő a közeli Eperjes, amely ugyan szintén megyeszékhely, de gazdasági 

szempontból Kassa árnyékában van, s lakosságszáma alig haladja meg a 90 ezer főt. Kassa 

gazdasági és társadalmi szempontból is az ország keleti felének központja, a US Steel kezében 

lévő vasgyára mellett, számos további jelentős modern, ipari és szolgáltatási ágakban 

tevékenykedő külföldi vállalat működtet telephelyet a városban. Nem véletlen, hogy Kassát 

gyakran Pozsony ellenpólusaként is emlegetik. A kerületi székhely több országos jelentőségű 

intézménynek is otthonául szolgál (például alkotmánybíróság), gazdasági, kulturális, oktatási 

vonzáskörzete jóval túllép közigazgatási vonzáskörzetén. 

Vizsgálatainkban a két nagyváros elsődleges közlekedési illetve munkaerő-piaci 

vonzáskörzetét vizsgáltuk. A pozsonyi autóbusz-pályaudvar, Nagy- illetve Újállomás valamint 

a kassai busz- és vasúti pályaudvar elérhetőségi távolságát vizsgálva, a nagyvárosok napi 

ingázási távolságának határa ezektől a csomópontoktól nagyjából az 1 - 1:15 óra utazási 

távolsági izovonalnál húzható meg. Eszerint Pozsony napi tömegközlekedéssel történő 

ingázással elérhető, ún. elsődleges munkaerő-piaci vonzáskörzete a vizsgált területen 

nagyjából Bős, Dunaszerdahely, Szered, Galánta vonaláig, illetve a jó vasúti közlekedésnek 

köszönhetően, a 130-as vasúti fővonal mentén Vágsellye és Érsekújvár (gyorsvonattal 0:45 

illetve 1:10 óra) állomásokkal kiegészítve határozható meg. Kassa esetében a közvetlen (napi 

ingázási) vonzáskörzet nyugati irányban a 160. számú vasútvonal mentén összefüggően 

Szepsiig (személyvonattal 45 perc, gyorsvonattal 24-29 perc alatt érhető el), illetve –minden 

irányban- a járatsűrűségtől függően a kassai helyközi buszjáratok által 1 óra, 1 óra 15 perc 

alatt elérhető távolságban található településekig, valamint a gyorsvonati összeköttetésnek 

köszönhetően egészen Rozsnyóig /50-53 perc/ és északi irányban nagyjából a Kassa környéki 

                                                 
69

 Pozsony megye tehát a Pozsonyi NUTS III-as régió Pozsony mellett magába foglalja a fővárost 

körülvevő, ahhoz leginkább kapcsolódó 3 járást a Szencit, a Bazinit és Malackait. 
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járás határáig terjed. Kassa közvetlen vonzáskörzete kelet felé vasúton Abamihályi 0:51 óra és 

Tőketerebes (közvetlen személyvonat összeköttetés 42-45 perc) vonaláig terjed. A szlovákiai 

városok közlekedési potenciál vizsgálatával részletesen az Olomouci Egyetem kutatója Marián 

Halás foglalkozott (Halás 2005). Gravitációs potenciál modellje rámutat arra, hogy Dél- 

Szlovákiában a Pozsony-Komárom tengely potenciálja a legnagyobb (4. térkép), annak 

ellenére, hogy a szlovák oldalon nincs tervben a két város gyorsforgalmi úttal való 

összekötése.
70

 

4. térkép: Szlovákia legjelentősebb településeinek és a környező országok 

nagyvárosainak vonzását figyelembe vevő gravitációs modell  

A gravitációs kapcsolatok intenzitása           

 

           Forrás: Halás (2005) p. 266 – fig. 5. 

Összességében elmondható, hogy a két nagyváros saját kerületén jelentősen túlterjedő 

vonzerővel rendelkezik, nem csak gazdasági, de kulturális és oktatási szerepkörük is országos 

jelentőségű, akkor is, ha Pozsony esetében nem számítanánk be a főváros szerepkört. 
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 Megjegyzendő hogy a két város gyorsforgalmi összeköttetése az M1-M15-ös megépítésével 

Magyarországon keresztül már gyakorlatilag megvalósult, s az M 15 hamarosan megvalósuló 2x2 

sávosra bővítésével (a szakasz a gyorsforgalmi közúthálózat fejlesztéséről szóló törvény mellékletében 

2012 augusztusa óta autóút helyett már autópályaként szerepel, befejezésére a gyorsforgalmi és a 

főútvonal-fejlesztési program ütemterve szerint 2018-ra kerül sor (Kisalföld - M15 2014)), végig teljes 

értékű autópálya köti majd össze a két térséget, amelyre ráerősíthet az is, ha megépül a határvárosokat 

tehermentesítő új Duna-híd Komáromnál (HVG 2013), az építkezés megkezdése 2017-ben várható. 
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3.2.7 Város-falu kapcsolatok 

Vizsgált területünkön található városok csaknem mindegyike rendelkezik saját 

vonzáskörzettel, amely leggyakrabban az egészségügyi szakrendelésben, kereskedelemben és 

oktatásban nyújtott szolgáltatásokban nyilvánul meg. A járási városok közigazgatási 

vonzáskörzete – majdnem minden funkció tekintetében – kiterjed járásuk egészére, 

amelyekről csak a 1996-ig létezett körzeti székhelyeken kihelyezett irodákként (pl. adó és 

munkahivatal) megmaradt hivatalok által lefedett területek válnak funkcionálisan le.
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A közigazgatási elrendezésben 2004 januárja óta majd pedig 2013 őszétől is volt változás, az 

előbbi esetben a valós decentralizáció és szubszidiaritás elvét figyelembe véve (bővebben lásd 

a közigazgatási változásokat tárgyaló részt), az utóbbi pedig nagymértékben a 2004 előtti 

helyzet, ugyan modernizált restaurálását jelenti, visszatérve a központosított járási hivatali 

rendszerhez. A városok (és különösen a járási székhelyek) vonzáskörzetükhöz tartozó 

községekből való elérhetősége a rendszerváltozás óta folyamatosan és jelentősen romló 

tendenciát mutat, amit a járási székhelyek esetében az 1996-os közigazgatási átszervezés csak 

tovább rontott (lásd a közigazgatási részt). Egyes járási székhelyektől távolabb eső falvakból 

hétvégenként már egyáltalán nem elérhetők tömegközlekedési eszközzel. Ez legsúlyosabban 

Közép-Szlovákia déli részén, kis dombvidéki települések esetében fordul elő. Sok, járatritkítás 

által már amúgy is érintett település közlekedésére mért újabb csapást az, hogy a 2003. év 

elején – kompenzáció nélkül – több vasúti szárnyvonalat megszüntettek (pl. Losonc-Kalonda, 

Komárom-Gúta). A megszüntetett járatok közül ugyan később néhányat részlegesen, 

hétköznap naponta 3-4 járatpárral időlegesen újraindítottak (Vágsellye - Negyed, Bánóc - 

Nagykapos, Zsitvafödémes - Aranyosmarót) majd az utóbbit kivéve újra megszüntettek, ezzel 

a nem környezettudatos, „anti-területfejlesztő‖ lépéssel az amúgy is elmaradott mikrorégiók 

további lemaradását okozzák, segítik elő. Ezáltal sérül az állam kohéziója: tovább növelve a 

meglévő óriási fejlettségi különbségeket, ami mélyíti az egyes régiókban lakók gazdasági 

esélyegyenlőtlenségéből származó feszültségeket. A fenti, közösségi közlekedést 

ellehetetlenítő intézkedések több kérdést felvetnek, például a lakosság egészségügyi 
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 Az egyes jelentősebb szlovákiai városok 2009-ben elkészült potenciáltérképét tanulmányozva 

(Klapka - Halás 2012 p. 244 - fig. 1), persze szintén megfigyelhető a két nagyváros dominanciája, 

annak ellenére, hogy egyik sem helyezkedik el az ország földrajzi középpontjának még csak a 

közelében sem, különösen a főváros nagyon excentrikus elhelyezkedésű. 
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ellátáshoz, igazgatási ügyintézésre, a gyermekek iskolába való eljutásával és hazajutásával 

kapcsolatban, valamint az iskoláztatáshoz való alkotmányos jog gyakorlása tekintetében. A 

megoldást európai példákból kiindulva lehetne megtalálni, ahol a ritkán lakott, aprófalvas 

illetve szórványtelepüléses területeken postabuszok, iskolabuszok valamint telekocsi 

rendszerek és a telekommunikációs lehetőségek biztosításának segítségével oldják meg az 

eljutás kérdését. Az unió és más nemzetközi szervezetek is támogatják a hátrányos helyzetű 

térségeket, gondoljunk csak pl. az LEADER programra vagy ADAPT kezdeményezésre, de 

minden támogatás megszerzéséhez szükséges a pályázási illetve forráslehívási képesség, ami e 

hátrányos helyzetű, magas munkanélküliséggel s egyúttal képzett emberi erőforrás-hiánnyal 

küzdő területeknek nem az erőssége. 

3.3 Községek 

3.3.1 A községek méret szerinti osztályozása 

 A kutatási terület járásaihoz tartozó községek száma a járások területéhez és népességéhez 

hasonlóan nagy szórást mutat, azonban nem feltétlenül korrelál ezekkel. Mint ahogy már 

fentebb kifejtettem, az egyes járásokhoz tartozó községek lakosságszáma esetében ez a 

településszámra is igaz, azaz ahol átlagosan kisebbek a községek, ott több is van belőlük, tehát 

elmondható, hogy míg Délnyugat-Szlovákiában az 1000-3000 fő közötti, addig a többi 

területen a 1000 lakos alatti településkategória a legelterjedtebb. A 965 községből 591 a 

Besztercebányai és Kassai kerületben található, így itt vannak az országos szinten is legtöbb 

településsel rendelkező járások is, a Kassa-környéki és Rimaszombati járások. Délnyugat-

Szlovákiában sokszor nagyobb népességszámokhoz kevesebb település tartozik. Például ha 

összehasonlítjuk a Vágsellyei és a Nagyrőcei járást, az utóbbiban 3,5 -ször annyi településre 

jóval kisebb összlakosság jut, mint a délnyugat-szlovákiai járás esetében. Érdekes, hogy a 

Vágsellyei járás után a második legkevesebb községgel szintén egy újonnan kialakított járás, a 

Szenci rendelkezik. Átlagosan a legnagyobb községeket a Vágsellyei, Galántai, Nyitrai és 

Érsekújvári járásokban találjuk, mindhárom járás esetében az ezer főnél nagyobb községek 

dominálnak, sőt a Vágsellyei járásban a 2000-nél nagyobb lélekszámú községek országos 

szinten is egyedülállóan többséget alkotnak, Érsekújvár esetében pedig a legszámosabbak 

Szlovákiában (13 ilyen település). Három nyugat-szlovákiai „nagyközséges‖ járásból a 200 

lakos alatti községek szinte teljesen hiányoznak, ugyanakkor a Rimaszombati járásban 
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csaknem 2/5-ödös arányukkal ezek dominálnak. Közép-Szlovákia déli részén a kis települések 

teljesen túlsúlyban vannak a településszerkezetben, ugyanis az 1000 lakosnál kisebb 

települések a Nógrádi és Gömöri medencékben a Nagykürtösi, Losonci, Rimaszombati, 

Nagyrőcei és Rozsnyói járásokban, annak székhelyéig összefüggő övezetet alkotnak (lásd. 

Sloboda 2004 p. 9 - 1 térkép). Ezekben a járásokban az összes település 88 százalékának 

lakosságszáma nem éri el az 1 000 főt (Sloboda 2004 p. 3), megjegyzendő ugyanakkor, hogy 

összességében Szlovákiában a 2883 település 67 %-nak lakosságszáma nem éri el az 1000 főt, 

ami ékesen bizonyítja az ország településstruktúrájának elaprózódottságát. 

 Megállapítható tehát, hogy diametrálisan más településstruktúra jellemzi az alföldi 

területeket, mint az ország középső vidékein elterülő dombvidéki részeket, ugyanis ez utóbbi 

területen jellemző a leginkább a településrendszeri elemek elaprózódottsága. 

3.3.2 Ágazati osztályozás 

A községek közül sok - főleg a történelmi időkben - bizonyos tevékenységre specializálódott 

és soknak kialakulására „telepítő‖ tényezőként hatott az pl. egy bányalelőhely megléte, vagy 

az, hogy valamilyen mezőgazdasági tevékenység számára különösen kedvező a fekvése, 

gondoljunk csak a Tokaj-vidéki települések szőlőtermesztésre kiváló mikroklímájára. Ágazati 

szempontból mezőgazdasági, ipari, közlekedési, idegenforgalomból élő falvakat, kulturálisan 

ismert és ingázó-„alvó‖ falusi településeket különböztetünk meg. A vizsgált területen 

legszámosabban a mezőgazdasági jellegű települések vannak jelen tipikus példák Ímely, 

Ipolyfödémes, Madar. Ipari jellegű falu kevesebb található, ilyen például Vaján. Közlekedési 

települések általában vasúti csomópontokhoz kapcsolódnak, ilyen például Tótmegyer és Csata. 

Idegenforgalmi profilú község például Pat, Szencse, Kovácspatak, Ipolynyék, Alsósztregova, 

Szádelő és a váráról valamint kulturális eseményeiről (Gombaszögi táborok) ismert 

Krasznahorkaváralja. Ingázó alvótelepülések elsősorban a nagyobb városok körzetében, vagy 

valamilyen nagy ipari létesítmény mellett találhatóak meg. Ilyen települések Pozsony 

környékén például Éberhardt, Pozsonyivánka és Szemet. A vágsellyei Duslo esetében pl. 

Mocsonok. Kassa esetében Hernádcsány, Bernátfalva illetve Nagyida. 
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3.3.3 Funkciók és életfeltételek szempontjából való osztályozás 

A községek funkciók és életfeltételek szerinti osztályozásával a falukutatók, néprajzosok, 

szociográfusok foglalkoznak leginkább, valamint helyi fejlesztéseket előmozdítani kívánó ún. 

népföldrajzosok (lásd. G. Fekete 2003) kutatási témái között is szerepel. 

Funkcionális szempontból a vizsgált területen gyorsan fogyó lakosságú, alapfokon hiányosan 

ellátott vagy ellátatlan kis-és aprófalvakat, hagyományos funkciójú, agrár- és vegyes funkciójú 

közepes falvakat, központi szerepkörrel rendelkező, városiasodó falvakat, agglomerálódó 

valamint speciális szerepkörű falvakat különböztetünk meg.  

A községeket életfeltételek szempontjából is osztályozhatjuk, ez az osztályozás összefügg a 

települések funkcionális, ágazati, infrastrukturális, demográfiai és közigazgatási helyzetével. 

A mezőgazdasági nagyüzemek, ipari telephelyek, részlegek felbomlásának hatásai, az egyes 

községek fejlettségi szintjének függése a városoktól való távolságtól, szolgáltatásokkal való 

ellátottság (magán boltok, fogyasztási szövetkezetek) szempontjából is vizsgálható. Az egyes 

falusi települések dinamikáját a későbbiekben érdemes lehet a rendszerváltás utáni időszakra 

vonatkozó nagyobb társadalmi-gazdasági jellegű adatbázis létrehozását követően, (a sok 

alapmutató, nagy adattömeg miatt) célszerű matematikai-statisztikai módszerek 

felhasználásával is vizsgálni (Hakszer, R. 2004 p. 234). 

3.3.4 A községek komplex fejlettségi mutatója 

A városokhoz hasonlóan a vizsgált területen található községekre is elkészítetem az egyes 

közigazgatási és főként szociális szolgáltatási funkciókkal való ellátottságot figyelembe vevő 

fejlettségi rangsort.
72

 A községek között – a városokhoz hasonlóan – nagy különbségek 

vannak az ellátottságot illetően. Az 10 legtöbb pontszámot kapott község (lásd 5. táblázat 

adatait) közül csupán kettő, Bodrogszerdahely és Csetnek nem Nyugat-Szlovákiában található. 

Közülük a 12 súlyozott pontot szerzett Bodrogszerdahely Bőst,
73

 Udvardot, Cseklészt és Jókát 

követően, Marcelházával holtversenyben az 5. helyen, Csetnek pedig Naszvad és 
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 A számítás módszertanát és az alapmutatókat lásd fentebb a Településrendszer és közigazgatási 

struktúra fejezetben. 
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 Bőst 2016. január 1-jével várossá nyilvánították. 



70 

 

Nagymagyar-Vajasvata
74

-Újvásár társaságában 11 ponttal a 7. pozíciót tudhatja magáénak. 

Hasonló a képlet, ha az összes 8 pontot, vagy ennél többet elért községet nézzük. Az ilyen 

települések 4/5-e van Délnyugat-Szlovákiában. Ezen jól ellátott községek közül a legtöbb, 

szám szerint 5-5 a Komáromi és a Galántai járásokban található, ezeket egyaránt négy 

községgel a Vágsellyei és Érsekújvári járások követik. A Dunaszerdahelyi, Szenci és Kassa-

környéki járások mindegyike három ilyen kategóriájú településsel rendelkezik. Az ellátatlan 

településeket vizsgálva megállapítható, hogy ezek a legtöbb esetben a legkisebb méretű, 

gyakran fogyó népességű
75

 és félreeső helyen fekvő települések közül kerülnek ki. 

Érdekesség, hogy a tíz legnagyobb népességszámú ilyen község közül hét a Nagymihályi 

járásban található. 

Összegzésként megállapítható Dél-Szlovákiára, hogy községeit tekintve településhálózat, 

gazdasági fejlettség szempontjából is más jellemzi a nyugat- és kelet-szlovákiai alföldi 

területeket, mint az ország középső vidékein elterülő dombvidéki részeket, ugyanis ez utóbbi 

területen jellemző a leginkább a településrendszeri elemek elaprózódottsága, s a rosszul 

ellátott kisközségek túltengése aztán rányomja bélyegét egész régiók általános fejlettségére, 

amit az is alátámaszt, hogy a komplex fejlettségi mutatóban az élen szinte kizárólag nyugat-

szlovákiai községek találhatók. 

3.4 Tanyasi és szórványtelepülések, elterjedésük és jellemzőik 

Szlovákiában Magyarországhoz hasonlóan a tanyák a szocializmus évtizedei alatt 

visszafejlesztésre illetve megszüntetésre ítéltettek, ezért számuk az évtizedek során 

fokozatosan csökkent. A rendszerváltás óta egyes frekventált helyeken (turisztikailag felkapott 

magas-helységekben, nagyvárosok környékén) a szórványtelepülési forma elsősorban üdülési 

igények kielégítése jóvoltából új életre kelt. A tanyák vizsgált területünk minden részén 

elszórtan ugyan előfordulnak, azonban az alföldi területeken pregnánsan csupán a Csallóköz 
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 Vajasvata a 2007-ben megtartott népszavazás eredményeképpen átkerült a hozzá közelebb fekvő 

Csenke községhez. 
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 Fogyó népességgel, infrastrukturális hiányokkal rendelkező gazdasági és szociálisan periferikus 

helyzetű kistelepülések reprodukciós mutatói különösen a rendszerváltást követően kezdtek el 

rohamosan romlani, így a reprodukciós képességük a lakosság gyors öregedésével sok helyen már 

rövidtávon is fenntarthatatlanná válik, amit nem utolsó sorban az okoz, hogy munkahelyek híján 

elvándorol a munkaképes lakosság (Falťan – Pašiak (2004) p. 66). 
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keleti részén, Gúta környékén vannak jelen, a mezőgazdasági tanyaközpontok az ún. 

majorságok többségének – az agráriuméval karöltött – leépülését is megfigyelhetjük az utóbbi 

időben. Szórványutcák, azaz bizonyos szempontból ún. tanyabokrok is előfordulnak a vizsgált 

területen, elsősorban a Pozsony – Érsekújvár vasútvonal mentén, főként Vágsellye térségében 

jellemzők, ilyenek pl. Kenderes, Felsőjattó, de ide sorolható Szenc környéki, mára már 

önállósult Újvilág település is. Szlovákia domb- és főleg hegyvidéki területeire jellemző 

szórványtelepülések a hegyi tanyák, az ún. szállások (salaš). 

3.5 Hátrányos helyzetű térségek és felzárkóztatásuk lehetőségei 

 A hátrányos helyzetű térségek közé gazdasági és/vagy földrajzi periférián lévő területek 

illetve rurális, városhiányos térségek tartoznak. A hátrányos helyzetű térségek lehatárolásán 

kívül a fejezetben vizsgálni szeretném e területek lemaradásának okait és jövőbeni 

felemelkedésük lehetőségeit is. 

Vizsgált területünkön a hátrányos helyzetű települések elhelyezkedése legtöbbször magas 

korrelációt mutat a járási székhelyekről való elérhetőség távolságával, valamint a terület 

várossűrűségével. Itt feltétlenül meg kell említeni, hogy a városhiányos területek megléte 

gyakran történelmi okokkal is magyarázható, amikor az új határok kialakításánál szétvágták az 

egyes városokhoz tartozó vonzáskörzeteket (ld. Baranyi 2007 p. 59 térképet). 1996-os 

közigazgatási átszervezés után az átcsatolások folyományaként néhány déli, már addig is 

társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetben lévő terület, nemcsak hogy nem 

került közelebb, de több esetben jóval távolabb lévő, illetve nehezebben megközelíthető járási 

székhelyekhez társították. Tornalja és környéke Rimaszombattól Nagyrőcéhez, és a 

Nagykaposi körzet Tőketerebestől Nagymihályhoz való átcsatolása ezekre a legkirívóbb példa. 

További, hagyományosan hátrányos helyzetű községek szinte minden vizsgált járásban 

fellelhetők. Előfordulásuk valószínűsége egyenesen arányos a járási székhelytől való 

távolságukkal, tehát periférikus helyzetűek. A leghátrányosabb helyzetű mikrorégiókban 

gyakori, hogy nem rendelkeznek városi központtal, vagy pedig nagyon gyenge, elsorvadóban 

lévő városi központjuk van, amely azonban egy esetben sem járási székhely. A területek 

jellemzője, hogy iparral alig rendelkeznek, a régebben megvolt telephelyeken is 

visszafejlődött a tevékenység vagy teljesen hiányzik hasznosításuk, a mezőgazdasági 
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szövetkezetek is jórészt felbomlottak ezekben a településeken. A külföldi tőkebefektetések is 

javarészt elkerülik őket (Sario 2015). E területeket a rossz demográfiai helyzet jellemzi, illetve 

jellemző a hátrányos helyzetűek (romák, szegények, rossz körülmények között élő idősek) 

magas aránya. Ilyen periférikus, rossz helyzetű mikrorégiókat a vizsgált területen Komáromtól 

keletre gyakorlatilag összefüggően egész a Nagyrőcei járásig találhatunk (Faľťan – Pašiak 

2004, p. 37). Hátrányos helyzetű területnek számít tehát Nyugat-Szlovákiában a Komáromi- 

Érsekújvári-Lévai járások határmezsgyéjén lévő Garam menti dombvidék területe (Zselíz és 

Párkány térségének jó része), a Lévai járás délkeleti-keleti részén lévő Ipolysági körzet, 

valamint ehhez kapcsolódóan a Nagykürtösi járás szinte egésze, a Losonci járásban Fülek 

körzete és ehhez kapcsolódóan keleti irányba tovább a Rimaszombati járás déli, magyar határ 

menti területei, illetve a romák magas arányával jellemezhető települései. A Nagyrőcei 

járásban is a Rimaszombatihoz hasonló a helyzet, a járás jelenleg (UPSVAR 2016. decemberi 

adatok) a Rimaszombati járás után a második helyen áll az országos munkanélküliségi 

ranglistán. A Kassai kerületben sincs hiány a harmatgyenge gazdasági bázissal rendelkező 

mikrorégiókból. A Rozsnyói járás völgyei szinte kivétel nélkül ilyenek. A Kassa vidéki 

járásban a települések fejlettsége, általában a nagyvároshoz való közelséggel egyenes 

arányban javul, legnagyobb nehézséggel itt is a Szepsi körzet déli-délnyugati részén lévő 

csereháti települések, valamint a járás északi-északnyugati részén lévő, a romák magas 

arányával rendelkező községek küzdenek. A keleti végeken a Királyhelmec központú 

Bodrogköz és a Nagykapos vonzáskörzetébe tartozó egyes félre eső Ung-vidéki falvak 

helyzete is halmozottan hátrányos. A különböző okokból hátrányos helyzetű területek 

elhelyezkedését Szlovákiában lásd a 10. térképen.
76

 

A rossz pozícióban lévő területek lakossága számára a közigazgatási decentralizáció 

következetes (egységes kritériumok alapján és diszkriminációmentesen történő) 

véghezvitelére van szükség, amely magában foglalja az 1990-es évek elején már elkezdett, az 

önkéntességre illetve alulról építkező kistérségekre támaszkodó igazgatási struktúra 
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 A leghátrányosabb helyzetű járások lehatárolását a szlovák kormány a foglalkoztatási mutatók 

alapján végezte el 2015-ben, így 12 járást soroltak be ebbe a kategóriába Kelet- és Közép-

Szlovákiában. Vizsgált területünkön a Losonci, Rimaszombati, Nagyrőcei, Rozsnyói és Tőketerebesi 

járásokat sorolták ide, amelyek fejlesztésére adókedvezményeket, befektetési ösztönzőket illetve ún. 

akcióterveket dolgoztak ki. http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?id 

Material=24941 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/
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kialakítását. A déli területek gazdasági felemelkedéséhez külső források bevonására: a 

központi és EU-s támogatásokra illetve programokra is szükség van. Ilyen lehet például a 

leghátrányosabb helyzetű területek fejlesztésére szolgáló modern terület- illetve 

gazdaságfejlesztési eszközök igénybevétele (KKV-k segítésére inkubátorházak, ipari parkok, 

technológia transzfer központok) valamint e területek központjainak valódi térségi 

központokká fejlesztése (Zselíz, Ipolyság, Fülek, Feled, Tornalja, Szepsi, Királyhelmec, 

Nagykapos). A mezőgazdaság hatékonyságát is növelni kell, minél nagyobb hozzáadott 

értéket előteremtő mezőgazdasági valamint élelmiszeripari feldolgozóüzemek 

korszerűsítésével illetve kiépítésével. A mezőgazdaságban felszabadult munkaerő 

idegenforgalmi szférában való elhelyezkedésére sok helyen lehetőség adódik (legjobban az 

Aggteleki-karszt / Gömör-Tornai-karszt, valamint a Szlovák paradicsom területén van erre 

lehetőség), út és egyéb infrastruktúra-fejlesztéseknél, vállalkozások beindításánál (lásd pl. 

Losonc-környéki szilikát-projektet (SIHOZ)). A hátrányos helyzetű területek tőkeabszorpciós 

képességének növelésének elengedhetetlen feltétele a települések vonalas infrastruktúrájának 

(vízvezeték-, csatornaépítés, szennyvíztisztítás, közút- és vasút korszerűsítések, 

zsáktelepülések megszüntetése), közúti és vasúti megközelíthetőségüknek, feltártságuknak 

jelentős javítása, a leépített közösségi közlekedés fejlesztése illetve revitalizációja. Az említett 

beruházások munkaigényükkel jelentős munkaerőt képesek lekötni, amivel nemcsak az ott 

élők komfortérzéke, de anyagi helyzetük, a térség népességmegtartó ereje is növekszik. 

 A humánerőforrás fejlesztésben a piaci igényeket igénybe vevő, radikális képzési szerkezet-

átalakítás, egyes központi fekvésű településeken távoktatási illetve kihelyezett felsőfokú 

képzések megszervezése, valamint a meglévők megerősítése szükséges. Sikerként 

könyvelhető el, hogy 2004 szeptemberétől a Komáromban addig működött különféle 

kihelyezett tagozatok többségére építkezve végre megkezdődött a tanítás Szlovákia első önálló 

magyar nyelvű egyetemén. Az egyetem 2004. januári megalakításakor a történelmi városban 

az önálló szubjektumként működő Kálvin János Teológiai Akadémia mellett, már 6 

magyarországi és szlovákiai felsőoktatási intézmény rendelkezett kihelyezett képzéssel (ebből 

2 volt nappali tagozatos egyetemi szintű képzés). A középfokú oktatás terén legjobb a helyzet 

a gimnáziumi hálózattal, amely mennyiségi kínálati szempontból teljesen lefedi a vizsgált 

terület mikrorégióit és a nagyobb iskolák esetében minőségileg is a legjobbak közé tartozik az 

országban, gondoljunk csak a délnyugat-szlovákiai régióban lévő komáromi, érsekújvári vagy 
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a dunaszerdahelyi magyar gimnáziumok sikereire. Legkevésbé a megváltozott munkaerő-piaci 

igényekhez a szakmunkásképzés alkalmazkodik, amely sem mennyiségben /kevés szak/ 

gyakran pedig a minőségi feltételekben sem tudja kielégíteni az elvárásokat. 

4. A DUNA SZEREPE, FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK 

A Duna a legtöbb fővárost összekötő folyam a világon, amely a kontinentális Európa tengelyét 

jelenti és hosszabb szakaszokon képez államközi határt. Vizsgált területünk egésze a Duna 

közvetlen vagy közvetett vízgyűjtő területébe tartozik, a folyam maga 150 km hosszú 

szakaszon képez természeti és egyben jogi határt Magyarország és Szlovákia között, ennek 

okán érdemes elemezni a Duna - valamint mellékfolyóinak - hatását a térségre és az általa 

nyújtott lehetőségeket, illetve megvizsgálni a folyam térségére elkészült terveket és 

stratégiákat. 

A folyamok gazdaságfejlesztő hatásában a vízellátás biztosítása, a hajózás és az 

energiatermelés jeleskedik. A vízellátás biztosítása direkt módon, mesterséges csatornák által, 

vagy talajvízből történhet. A történelem során a megfelelő mennyiségű folyóvíz közelsége 

alapvető hatással volt a térszerkezet fejlődésére és a nagyvárosok kialakulására, az ipari 

forradalom időszakában különösen érvényes volt ez. Erdősi Ferenc adatai alapján a fejlett 

gazdaságú városok 40 %-a hajózható folyók mentén alakult ki. Napjainkban a hajózható 

folyók, valamint maga a hajózás elsősorban multi-modális kikötők, illetve átrakodó-

terminálok által kapcsolódik a gazdaság vérkeringésébe, amelyek az iparfejlesztés jelentős 

eszközei és a vízi szállítás a nagy volumenű tömegáruk mozgatásával járó terheléstől 

menetesíti a szárazföldi (közúti-vasúti) közlekedést (Erdősi 2008). 

4.1 A vizsgált Duna-szakasz infrastrukturális jellemzői 

Vizsgált területünk fő vízi ütőerén, a Dunán 6, az AGN egyezményben
77

 nyilvántartott 

nemzetközi jelentőségű ún. „E‖ kikötő található, ezek a Duna folyásirányában a következők: 

Pozsony, Győr-Gönyű, Észak-Komárom, Párkány, Budapest és Százhalombatta. Az említett 
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 AGN egyezmény (egyes fordításokban AGN szerződés szerepel): (Európai Egyezmény a Fő 

Nemzetközi Jelentőségű Belföldi Víziutakról) European Agreement on Main Inland Waterways of 

International Importance - Az ENSZ – Európai Gazdasági Szervezte (Genf) székházában 1996. január 

19-én aláírt egyezmény, amely az európai nemzetközi belföldi hajóutak fejlesztését és koordinálását 

hivatott előmozdítani http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/agn.pdf 
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felsorolás Szlovákia esetében az összes nemzetközi kikötőt lefedi, Magyarországon a Duna 

alsóbb részein ezen kívül további 3 kikötő van besorolva ebbe a kategóriába.  
 

Ezzel és a magyarországi Duna-szakaszok
78

 a folyam egészét tekintve, Ukrajnát, illetve a 

rendkívül rövid partszakasszal, de viszont egy kikötővel is rendelkező Moldovát nem számítva 

(Erdősi 2008, p. 123) a kikötőkkel legjobban ellátott Duna szakasszal (5. térkép) rendelkezik a 

két ország, viszont kihasználtság és kiépítettség tekintetében sem tartoznak az élbolyba. 

Áruforgalmuk tekintetében manapság csak Pozsony (2,5 millió t 2005-ben, 4. hely) és 

Budapest (1,6 millió t 2005-ben, 9. hely) jelentős, viszont ezek az adatok is csökkenő 

tendenciát mutatnak a rendszerváltás előtti adatokhoz képest (Erdősi 2008, p. 123). A 

rendszerváltás előtt Észak-Komárom és Dunaújváros kikötője is még a 10 legnagyobb 

forgalmú dunai kikötő közé tartozott, s forgalmuk volumene jóval meghaladta a két főváros 

jelenlegi áruforgalmát. Az említett városok helyét az élbolyban elsősorban a Duna alsó 

szakaszán fekvő kikötők foglalták el, valamint megjegyzendő, hogy a középső szakaszon a 

rendszerváltás előtt Pozsony helyett még Budapesten volt a legjelentősebb forgalmat 

lebonyolító kikötő.  

A vizsgált területen előforduló Duna mellékfolyói közül belföldi jelentőségű kikötők a 

szakaszosan, kisebb méretű hajók számára hajózhatóak a Vág, Tisza és Bodrog folyók, az 

utóbbi folyón tervben van egy magyar-szlovák határon átnyúló turisztikai hajóútvonal 

kiépítése a Laborc és Latorca irányába, a nyári szezonban már működő Bodrogszerdahely - 

Sárospatak kirándulóhajó-közlekedés továbbfejlesztéseként. Hosszú távú fejlesztési tervekben 

szerepel a Vág folyó vízi útjának továbbépítése csatornázással egész Észak-Szlovákiáig 

egyfajta (a geomorfológiai adottságok miatt nem reális) alternatívát kínálva, a nyugatabbra 

tervezett –s napjainkig is reális tervként szereplő– Duna vidéket majdan a lengyelországi 

folyókkal összekötni hivatott Duna – Morva - Odera hajózócsatornával szemben.
79
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 Szlovákiában az AGN egyezményben elismert „E‖ kikötősűrűség 57,5folyamkilométer/kikötő 

(172,5 kilométeres folyó szakaszra jut 3 kikötő) Magyarország esetében ez 69,5 

folyamkilométer/kikötő (417,2 kilométeres folyó szakaszra összesen 6 kikötő) (forrás: Hardi 2012 

AGN szerződés alapján) 
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 Hosszú távú, mederrendezési-árvízvédelmi, hajózási és gazdasági (elsősorban élelmiszer-szállítás) 

célokat követő víziút-rendszerfejlesztési terveket az érintett területen a Vízügyi közlemények 1907. évi 

23. számában ismertették, amelyek a következő folyószakaszokat érintette: Rába Sárvár és Győr 

között, Rábca, Hanság csatornák, a Nyitra folyó alsó része, Sajó Bánrévétől lefelé stb. (Fekete 1907 

idézi Hardi 2012). 
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5. térkép: „E” kikötők a Dunán 

 
Forrás: Hardi 2012 p. 155 

4.1.1 Duna hasznosítása és ennek következményei 

A Duna érintett szakaszán a Dévény és Gönyű közötti szakasz rendezése volt a legégetőbb 

feladat, mivel a Dévényi szoros elhagyása után a folyó esése síkságra érkezve nagymértékben 

lecsökken, ezáltal jelentős mennyiségű hordalékát lerakva zátonyossá vált, rengeteg szigetet és 

ún. belföldi deltát képezett, valamint gyakran változtatta fő medrét. Ezek a tények jelentősen 

blokkolták a hajózást és állandósult árvízveszélyt okoztak. A szakasz rendezése a közép és 

kisvízi szabályozás megoldásával a 19. század végén 1886 és 1896 között zajlott le, ami után 

folyó már állandó főmederrel, illetve ágrendszerrel rendelkezett. Már ebben az időszakban 

elkezdődött a Duna vízerő-hasznosításának tervezése, ami azután a határváltozások miatt 

megfeneklett. A folyamatot némileg a vízgazdálkodási keretterv 1954-es létrehozása indította 

be újra, azonban Csehszlovákia és Magyarország érdekei sokáig nem estek egybe, végül 1977-

ben került aláírásra a megállapodás a közös vízi erőmű megépítéséről (Hajdú 1999). A bős-

nagymarosi vízi erőmű-rendszer építése elhúzódott, a rendszerváltást követelők célpontjába 

került. A kommunista rendszer egyik jelképének számító építkezés leállítását követelő 

tömegtüntetések nyomására a magyar fél 1989-ben leállította az építést majd felmondta az 

építési szerződést. A vízi erőművek befejezése, illetve üzembe helyezése csak részben valósult 
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meg a szlovákiai oldalon, oly módon, hogy a csehszlovák fél a bősi erőmű üzembe 

helyezéséhez Dunacsún alatt új keresztgátat épített (ún. „C‖ variáns) és 1992-ben egyoldalúan 

elterelte szlovákiai oldalra a folyam vizének legnagyobb részét, amely nemzetközi diplomáciai 

konfliktust váltott ki. A szerződés valamint a folyó-elterelés, illetve a vízmegosztás ügye végül 

a Hágai Nemzetközi Bíróság elé került.  

A folyam elterelése amellett, hogy jelentős változást jelentett a természeti környezetben (ártéri 

erdők és folyóágak helyett, a térszint felett 10-15 méterrel hömpölygő mesterséges csatorna 

szeli át a vidéket), a térségi térszerkezetben, az érintett települések kapcsolati hálójában, 

különösen az új szigetre kerülő Doborgaz, Vajka és Bodak esetében hozott jelentős változást. 

Gondoljunk csak arra, hogy a Somorja vonzáskörzetéhez tartozó Doborgaz és Vajka lakói a 

vízlépcső üzembe helyezését követően csak komppal tudják elérni kistérségi székhelyüket, 

ami egyrészt meghosszabbítja az utazási időt, másrészt – ha nem működik a komp – a csatorna 

szabályosan izolálja a „Kis-Csallóközben‖ élőket természetes vonzásirányuktól. Ennek 

következtében a felvízcsatorna üzembe helyezését követő első években masszív elvándorlás 

volt megfigyelhető ezekből a falvakból, ami által jelentősen csökkent lakosságszámuk (ami 

egybe esik más hasonló helyzetbe került települések „sorsával‖ - v.ö. Sidaway 2001-es 

publikációjának Alquela-i víztározó falvakat izoláló hatásait leíró részével (Sidaway 2001 p. 

767)). Az elszigetelődés elkerülésére megoldást jelentett volna, ha a felvízcsatornán a 

bizonytalan kompösszeköttetés helyett híd vagy alagút épült volna. Ez utóbbi megépítése 

különösen könnyen megoldható lett volna a tározó 1992-es feltöltését megelőzően. A Kis-

Csallóköz három falvának jobb közlekedési bekötésére és a régió kerékpárturizmusának 

fejlesztésére Nagyszombat megye, valamint az érintett falvak részvételével a 2007-2013-as 

programozási időszak HU-SK Határon Átnyúló Program 4. pályázati fordulójában 

megvalósult projekt keretében elkészült az öreg Duna felett Doborgazt Dunakilitivel összekötő 

kis (kerékpáros) híd tervdokumentációja. A híd kivitelezése a következő 2014-2020 

programozási időszakban várható. (A 2007-2013-as HU-SK program eredményeit lásd 

lejjebb.) A fenti negatívumok mellett kétségtelen, hogy az erőmű meglétének pozitív 
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hozadékai is vannak, a villamosáram-termelés, a biztonságos hajózás illetve az árvízvédelem 

terén.
 80

 

4.2 Átkelési lehetőségek a határfolyókon 

Minden komolyabb folyó amellett hogy természetes útvonalat képez, egyfajta – szintén 

természetes – határt is jelent a két part között, mivel átkelést megnehezítő tényezőként van 

jelen, amely hidak nélkül nagyban megnehezíti az emberek közlekedését és áruk mozgatását, 

még abban az esetben is, ha valamely átkelési lehetőség nyitott is előttünk pl. gázlók, kompok 

(de akár az ember úszni tudása is ide tartozhat kedvező nyári idő esetén). Gázlók megléte, 

kompok, illetve más vízi járművel való átkelés lehetősége, különösen pedig ezek kiépítettsége 

az adott pontot mindig kitüntetett hellyé tette. Tehát az idők során ezek is térszerkezet-

befolyásoló tényezők voltak, de ezek az átkelési módszerek egyrészt körülményesek: lassúak 

illetve kényelmetlenek, korlátozóak, valamint nem az év egészében, vagy nem minden esetben 

használhatók.
81

 A hidak vagy alagutak építése mindenkor költségigényes, ugyanakkor 

szükséges beruházás volt. A technikai fejlődés lehetővé tette, hogy ember költséghatékony 

módon stabil és egyre hosszabb hidakat építsen a különböző vízfolyások felett, amelyek ez 

által oldják a természetföldrajzi determinizmust, egyúttal javítják az elérhetőséget, a 

térszerkezetet alakításában összekötő és feltáró illetve elérhetőség-javító szerepüknek 

köszönhetően a területfejlesztésben fontos szerepet töltenek be. A folyóra épített hidat úgy 

tekintjük, mint egy olyan állandó átkelő helyet, amely egy földrajzi-térbeli akadályon átvezet. 

Így műszaki jellemzői közül az fontos a számunkra, hogy „állandó‖ átkelési lehetőséget 

biztosít a forgalom számára, anélkül hogy a közlekedő-, szállító embernek jelentősebben 

várakoznia kellene, vagy közlekedési eszközváltásra kényszerülne, amely szállítási költségeit 

növelné (Hardi 2012, p. 187). A hidakat többféleképp csoportosíthatjuk: pl. anyaguk, fajtájuk, 
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E munkának nem célja a közismert téma részletes kifejtése, erről rengeteg híradás, publikáció, egyéb 

kiadvány jelent meg, pl. a TéT-ben legutóbb Nagy Zsófia tollából, ahol a szerző új, mikro-szintű 

megközelítéssel, a „lokalitás diskurzusának‖ szemszögéből vizsgálta a témát (ld. Nagy, Zs. 2014). 

Néhány a témával foglalkozó weboldalak, cikkek közül: http://www.bosnagymaros.hu, 

http://www.gabcikovo.gov.sk/doc/msden/ http://www.szigetkoz.biz 
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 Az áradások, jégzajlások korlátozó hatása miatt az ember törekedett állandó és száraz átkelők, azaz 

hidak kiépítésére illetve a folyók szabályozására. 

http://www.bosnagymaros.hu/
http://www.gabcikovo.gov.sk/doc/msden/
http://www.szigetkoz.biz/
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építészeti megoldásaik szerint. A közlekedéshálózatban betöltött szerepük szerint vasúti, 

közúti, gyalogos és kerékpárosoknak szánt hidakat
82

 különböztetünk meg. 

Közlekedéshálózati szerepük szerint a legtöbb szerző (lásd pl. Erdősi Ferenc, Tiner Tibor 

munkásságát) lokális, tehát helyi elérhetőséget biztosító (pl. Ronyva-híd Sátoraljaújhelyen), 

térségi (Mária Valéria-híd Párkány és Esztergom között), regionális (országrészeket összekötő 

hidak pl. tiszafüredi Tisza-híd) és a nemzetközi tranzitforgalom (D2 autópálya hídja 

Pozsonyban) részére készült hidakat különböztet meg.  

A több mint 700 kilométeres szlovák-magyar határszakasz nemzetközi összehasonlításban is 

jelentékeny részét folyóvizek képezik. A leghosszabban a Duna folyam (150 km-es szakaszon 

Dunacsún és Helemba között), de jelentős hosszban ennek közvetlen mellékfolyócskája az 

Ipoly (Ipolytarnóc - Tesmag és Tésa - Helemba/Szob között összesen 143 km hosszan), 

további folyók és patakok, amelyek rövidke, pár kilométeres szakaszokon szintén országhatárt 

képeznek: Hernád, Ronyva, Bodrog és Tisza. A Dunán és az Ipolyon található néhány 

határhíd, de számuk és áteresztőképességük nem felel meg a mai kor követelményeinek, 

ugyanis nagy részüket száz éve vagy még régebben építették. A Duna közös határszakaszán a 

második világháború óta, amikor átadták a Győrt a Csallóközzel összekötő regionálisnak 

minősülő Duna hidat, nem épült egyetlen új híd sem. A meglévő további két városi híd 

Komáromnál és Párkánynál is maximum térségi szintű összeköttetést biztosít, paramétereik, 

jelentős terhelési limitjeik és város közepi elhelyezkedésük miatt sem alkalmasak jelentősebb 

tranzitforgalom lebonyolítására, ezért merült fel Párkánynál a belvároson kívül elterülő 

papírgyári ipari terület közelében kiépítendő és azt az esztergomi ipari parkkal összekötő 

teher-kompátkelő + kikötő létesítésének, valamint Komáromnál egy, a várost elkerülő 

nemzetközi határhíd megépítésének ötlete. Az előbbi objektumainak kiépítése 2014-2015-ben 

és magának a kompnak a beindítása 2015-ben történt meg.  

Az utóbbi tervezési munkálatai 2015. év végén fejeződtek be.
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 Mindkét projekt a 2007-2013-

as Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében került 

lebonyolításra (a program megvalósítását részletesen lásd a következő fejezetekben). A 
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A teljesség kedvéért elmondható, hogy a hidak közé soroljuk a különböző csővezetékek átvezetéseit 

és a vízi utak csatornáinak átvezetésére vagy vízszállítás céljaira (lásd pl. római kort) elkészített ún. 

akvaduktokat is. 
83

 Egy évvel később megtörtént az új híd alapkőletétele is. A hídnak 2019-ig kell elkészülnie EU-s 

forrásból (forrás: http://nif.hu/2016/09/uj-duna-hid-epul-komarom-es-komarno-revkomarom-kozott/). 
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Dunával összehasonlíthatatlanul kisebb Ipolyon is krónikus hídhiány van (lásd 12. térkép), 

viszont szintén a fenti EU-s programnak köszönhetően pár éve megtört a mozdulatlanság. 

2011-2012 fordulóján ugyanis átadtak 2 újjáépített Ipoly-hidat Rárósnál és Szécsénynél, így 4-

re növekedett a folyócskán átívelő autós határhidak száma, addig csupán Szalkánál és 

Balassagyarmatnál volt autóközlekedésre használt határhíd. Ezen kívül 2 vasúti híd található 

az Ipolyon, mégpedig Helembánál nemzetközi és Bussánál, amelyet manapság csak 

teherszállításra használnak. Szintén Bussánál gyalogosok és kerékpárosok számára 

használható kishíd található. A teljesség kedvéért megjegyzendő, hogy az Ipoly alsó folyásán 

2 további híd, a 2000-es jeges árvíz által elmosott, Helembát Ipolydamásddal összekötő (Ipoly 

hidak 2015) és a Vámosmikola - Ipolypásztó közötti híd és kapcsolódó útjai, valamint a 

meglévő ipolyviski nem határhídhoz kapcsolódóan a Tésa - Ipolyvisk közötti út újjáépítése is 

tervben volt a 2007-2013-as programozási időszakban. Az ezekre vonatkozó pályázatok a 

pályáztatás során sikeresek is lettek (lásd a 12. térképen az Ipoly alsó szakaszára tervezett 

átkelési pontokat), miután a benyújtott projektterveket a program Monitoring Bizottsága 2010. 

április 26-27-én elfogadta (Winning list HUSK/0901 2010), így az EU részéről rendelkezésre 

állt az építéshez szükséges forrásösszeg,
84

 azonban racionálisan nem indokolható politikai 

szűkkeblűség miatt mégsem került sor ezen rendkívül nagy területfejlesztési hatással bíró 

projektek megvalósítására. Sajnos ez esetben is érvényes az a tétel, hogy a határhidakat a 

legnehezebb megépíteni, ugyanis még ha elvi szinten meg is van az építési hajlandóság, illetve 

a híd helyében sikerül megegyezni, akkor is számos technikai jellegű kérdésen elúszhat a 

kivitelezés.
85

 

A jövőre nézve ezért nagyon fontos a fejlesztések terén a magasabb szintű együttműködés, az 

érdekkoordináció a fejlesztésekben érdekelt felek között.  

Amint fentebb már említésre került, Szlovákia és Magyarország közös határvidékén az 

említett folyamon és folyón kívül jelentősebb folyó nem képez hosszabb szakaszon határt a 

két ország között. Megemlítendő azonban, hogy a Kassától délre a Hernád folyón, amely egy 
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Az 5 érintett projekt sorszámai: HUSK/0901/0041 - HUSK/0901/0045. 
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 2015. decemberében a Nyitrai Megyei Önkormányzat határozatot fogadott el a Helemba és 

Ipolydamásd között megépítendő hídról. A határozat tartalmazza a tervezés és a projekt-előkészítés 

kötelezettségét valamint azt, hogy a megye vállalja a beruházás szlovákiai részét érintő költségek 

Nyitra megyére eső önrészét, ezáltal újra remény nyílik arra, hogy a 2014-2020-as programozási 

időszakban az Ipoly folyó Nyitra megyére eső alsó folyásán legalább ez az egy híd valóban újjáépítésre 

kerüljön az új szlovák-magyar Interreg V-A program keretén belül. 
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rövidke szakaszon képez csak határt, az EU Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 

Program 2007-2013 végén, az ipari parkjáról híres Kenyhec és Abaújvár között 2015-ben 

megépült egy új határhíd, valamint a hozzá vezető utak is.
86

 

A folyók mentén a fontos közlekedési folyosók átkelési pontjainál a történelem folyamán 

városok alakultak ki, azonban ezen ún. „hídvárosok‖ kialakulásánál a telepítő tényezőt nem 

elsősorban a vízen való átkelés, hanem az jelentette, hogy az átkelés a folyókon még 

közlekedési eszköz váltása esetén sem volt lehetséges az egész év során. Gondoljunk csak 

arra, hogy a történelmi időkben a befagyó-zajló vagy megáradt folyók vize miképp 

akadályozta meg hosszabb-rövidebb időszakokra a személyek átkelését és az áruk 

továbbszállítását, amelynek időleges raktározására volt szükség, ez elősegítette a 

kereskedelem kifejlődését, amely már valódi telepítő illetve fejlesztő tényezőként hatott a parti 

településekre nézve (Mendöl 1963, Mendöl – Bulla 1999). 

A világon számos hídváros pár alakult ki folyók két oldalán. Gondoljunk az amerikai 

kontinensen pl. az USA-Mexikó határán az El Paso - Ciudad de Juárez várospárra, vagy a 

formálisan is „twining town‖ várospárként elismert négy-öt észak-európai várospár közül 

(Joenniemi-Sergunin 2012 p. 9) pl. a finn-svéd Tornio Haparanda, az észt orosz határon a 

Narva - Ivangorod vagy – hogy közép-európai példákat hozzunk fel – gondoljunk a német-

lengyel határon lévő Frankfurt - Slubice illetve Görlitz - Zgorzelec várospárokra.
87

 

A Duna általunk vizsgált határszakaszán két, fenti tételnek megfelelő várospár alakult ki a 

történelem során: Észak- és Dél-Komárom valamint Párkány és Esztergom. Az előbbiek 

úgymond egymásból, az első világháború utáni szétválasztásuk után önállósodtak, az utóbbiak 

viszont régebben is különálló településként működtek. Komárommal összehasonlítva tehát 

adminisztratív szempontból a határmegvonás kevésbé érintette negatívan Párkányt és 

Esztergomot, annál inkább az, hogy a második világháború során lerombolt Duna-hídjuk 
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 Az utolsó, 2013-as (HUSK13/01 számú) pályázati kiírás során nyert pályázati forrást a két község – 

HUSK/1301/2.4.1/0024 sz. projekt (HU-SK Közös Monitoring bizottság 2013. július 18-i ülése), a híd 

és a kapcsolódó utak megépítésére. 
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 Az EU a várospárok támogatását a 2007-2013-as programozási időszakban az „Europe for Citizens‖ 

programján (összköltségvetés 215 millió euró) keresztül látta el, amelynek célja volt, hogy különféle 

szervezeteket és aktivitásokat valamint ezáltal az „európai polgárságot‖ támogassa 

(http://eacea.ec.europa.eu/ citizenship/). Az Európai Települések és régiók Központja (The Council of 

European Municipalities and Regions) is támogat testvérvárosi illetve -közösségi kezdeményezéseket 

(http://www.ccre.org). 
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rekonstrukciójára csak több mint fél évszázad elteltével került sor.
88

 A közbenső időszakban a 

két város összeköttetése (kompátkelés) nehézkes, logisztikai pozíciója nagyon gyenge volt. A 

híd újjáépítése óta elsősorban az autóval történő (86 %) (Farkas 2016, p. 31) illetve a 

bevásárlási célzatú (41,58 %) és munkaügyi célzatú hídátlépések (19 %) (Farkas 2016, p. 50) a 

leginkább jellemzőek. Elmondható, hogy a turizmusban meglévő szinergiák (bazilika + 

párkányi termálfürdő, valamint a kiskereskedelmi és vendéglátó-ipari kapacitások közös 

használata révén) érvényesülnek jobban, amit közös marketinggel bevonva a környező 

turisztikailag attraktív területeket is (Dunakanyar, Pilis) tovább lehetne erősíteni. 

Komárom az állandó közúti híd 19. századbeli megépítése után nagyon gyorsan fejlődött. 

Például az Újszőny
89

 településrész kiépülését a város fő vasútállomásának odatelepülése 

mellett, szinte teljesen az állandó átkelési lehetőség létrejöttének köszönheti. Ennek a 

fejlődésnek vetett véget az addig Győrrel összehasonlítható ütemben épülő Komárom esetében 

az, hogy az 1. világháború után épp a várost átszelő Dunán húzták meg az államhatárt, aminek 

következtében 2 részre vált szét az addig egy gazdasági és politikai térben elhelyezkedő város. 

4.3 A Duna mint fejlesztési tengely - a folyamot érintő európai szintű projektek, tervek és 

egyéb kezdeményezések 

A 20. századbeli, csaknem fél évszázados kelet-nyugati szembenállást eltörlő, Kelet-Közép-

Európa országain végigvonuló 1989-90-es rendszerváltások lehetővé tették, hogy a Duna 

régiót újra egységes térként lehessen szemlélni, amely azt vonta maga után, hogy a 

döntéshozók egyfajta nagy regionális közlekedési és egyben fejlesztési tengelyként 

nézhessenek a Dunára, amelyet aztán stratégiai dokumentumok elkészítésénél is figyelembe 

vesznek illetve magát a térséget egységként kezelve, annak fejlesztésére is stratégiákat 

dolgoznak ki. A Duna térségében élők számára az együttműködés értelmét a folyammal 

kapcsolatos közös problémák együttműködésen alapuló közös fejlesztési érdekek mentén 

történő megoldására való törekvések adják. Ezek a Duna kihasználhatóságát korlátozó 
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 A hagyományos formában rekonstruált Mária Valéria-híd korántsem elégíti ki teljes mértékben a mai 

kor igényeit, mivel terhelési korlátja miatt a nehézgépjármű-forgalmat nem tudja lebonyolítani, ezért 

volt szükség egy teherkomp-átkelő létesítésére, amelynek kiépítésére a város-széli iparterületen az EU 

2007-2013-as Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében történt 

meg. 
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 Újszőny = a mai, Magyarországhoz tartozó (Dél-)Komárom. 
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adottságok a következők lehetnek: a nem megfelelő folyásirány,
90

 a vízállás ingadozása, a 

mederrendezés hiányosságai, stb., de ha összehasonlítjuk a világ más nagy folyamaival, a 

Duna ebben a tekintetben aránylag kiegyensúlyozottnak tűnik. Jelenlegi dimenziói nem 

akadályozzák érdemben kihasználhatóságát, nem okok a jelenlegi alulhasznosítottságára. 

Európai példákat is találunk arra, hogy a Dunánál jóval kisebb folyók, gyakran jelentős 

csatornarendszerrel kiegészítve komoly területfejlesztő szerepet játszanak, gondoljunk pl. a 

Benelux államok, Anglia vagy Németország esetére (Erdősi 2000). Nagyobb problémát 

okozott a Duna jelentősebb kihasználásával kapcsolatban főleg a 20. században, hogy a Duna 

a világ egyetlen olyan nagy folyama, amely ilyen sok országon keresztülfolyik, amelyek 

ráadásul gyakran geopolitikai konfliktusban, összetűzésben voltak egymással. 

A fentiek miatt az együttműködések a környezetvédelem, a hajózás és az árvízvédelem 

megoldására irányultak, irányulnak elsősorban. A környezetvédelem terén leglényegesebb a 

Duna környezeti terhelésének csökkentése, a fajdiverzitás és az ártéri erdők, illetve ezáltal az 

ökológiai egyensúly megőrzése a szennyvízkezelés megoldása és ökológiai folyosók kiépítése 

által. A hajózás terén a folyam multi-modalitásának elősegítése a leglényegesebb szempont, ez 

egyrészt a kikötők kiépítését, illetve átrakodó-képesség növelését, másrészt a felső szakaszon 

vízmélység állandósítását, valamint a problémás szakaszokon ún. összfolyó-építési projektek 

kivitelezését jelenti. A nemzetközi együttműködésnek köszönhetően a nemzetközi TEN 

közlekedési folyosók elfogadásánál kijelölésre került a VII. korridor, amely a Rajna-Majna-

Duna folyosó, mint kiemelten fejlesztendő prioritás lett meghatározva.
91

 A 12 darab 

transzeurópai kerékpárút 1994-es kijelölésénél is figyelembe vették a Dunát, mint összekötő 

kapcsot, ugyanis az Atlanti óceántól a Fekete tengerig futó Eurovelo 6 korridort a Loire és a 

Rajna völgy érintése után szinte teljes hosszában a Duna mentén jelölték ki (Eurovelo 6 2014). 

Az elsődlegesen vizsgált területen az útvonal Pozsonytól a Duna illetve a bősi vízi erőműhöz 
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 Gondoljunk arra, hogy a folyam Európa fejlettségi centrumában ered és a Duna – Majna - Rajna 

csatorna megépítéséig csak Kelet- Európa irányába rendelkezett hajózási összeköttetéssel, de Rajna 

felé nem, amely Európa legjobban hasznosított folyama, valamint hogy a folyam torkolatvidéke 

Európa egyik geopolitikailag leglabilisabb területén, civilizációs határzónában (Huntington 1996/2014) 

található, ahol előbb a török és orosz majd pedig az orosz és német birodalom csapott össze, s 

manapság sem nyugodt vidék, gondoljunk a képlékeny ukrajnai helyzetre, illetve a Dnyeszter mentére 

és a gagauzok önállósodási törekvéseire Moldovában. A mindenkori hatalmak tudatosították a hely 

stratégiai jelentőségét, tehát azt, hogy a Delta birtoklásával ellenőrizhető a landlocked államok tengeri 

kereskedelme (lásd bővebben kifejtve Hardi 2012 pp. 59-60). 
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 Van Miért-jelentés. 
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vezető felvízcsatorna töltésén, ezután pedig ismét a Duna gátján halad Medve felé, majd Győr 

érintésével, vagy a Duna mellett Komáromba, ezután egyik ága Tatát és a Gerecsét is érintve 

halad Esztergom felé. A másik opció szerint továbbra is a Duna mentén érjük el Esztergomot, 

például a 2014 októberében átadott Komárom-Karva kerékpárúton, illetve igénybe véve a 

Karva-Lábatlan közti kerékpárosok és gyalogosok számára kiépített kishajós kompátkelőt.
92

 A 

kerékpárút ezután Visegrád és Szentendre, vagy Vác érintésével éri el Budapestet, ahonnan 

Csepel szigetet érintve folytatódik Kalocsa, majd Baja irányába. A nemzetközi kerékpárút 

kiépítése folyamatban van, főként uniós források igénybevételével, ezen belül is több helyen 

kiaknázva a határon átnyúló együttműködések által nyújtott lehetőségeket (főleg Pozsony-

Mosonmagyaróvár, Komárom-Esztergom térségében). 

A Duna mentén legtöbb nagytérségi együttműködési kezdeményezés a folyam felső 

szakaszainak országaiból indul ki, amelyek a legfejlettebbek és ahol az államok között a 

legnagyobb a kohézió és a kölcsönös bizalom. 

Így volt ez a legelső ilyen „összdunai‖ kezdeményezés esetében is, amely 1990-ben alakult 

meg Arge Donau (A Duna menti Tartományok Munkaközössége) néven, de genezise egészen 

1982-ig visszavezethető (Arge Donau 2014). A munkaközösség, elnevezésének megfelelően a 

Duna-mentén elterülő tartományok, nagyobb területi egységek közötti tárgyalásokat és 

információáramlást kívánta koordinálni, különösen a gazdaság- és területfejlesztés, 

idegenforgalom, közlekedésfejlesztés, környezetvédelem, kultúra és tudományos kapcsolatok 

terén. Magyarországról az érintett 7 Duna-menti megye alapítója volt az együttműködésnek, 

Szlovákia 1991-ben országként csatlakozott hozzá, akkoriban nem lévén megyéi. 

ICPDR (International Commission for the Protection of the Danube River), magyarul Duna 

Védelmi Egyezményt 1994. VI. 29-én Szófiában írta alá 11 Duna menti állam + az EU 

képviselője. Az egyezmény 1998-ban lépett hatályba és célja a Duna-medence felszín alatti és 

felszíni vizeinek (ezen belül is különösen magának a Dunának) fenntartható és egyenlőségen 

alapuló használatának és kezelésének elérése. Az egyezmény végrehajtásának elősegítése 

érdekében létrehozták a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottságot. 

Európai Közösség Víz Keret Irányelve (EKVK). Az 1990-es évek közepére az EK 

kidolgozta az új vízpolitikáját, amelynek végrehatására fogadták el az EKVK-t. A 
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 Mindkét projekt az EU Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-

2013 keretében került megvalósításra. 
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dokumentum 2000. december 22-én lépett hatályba és azért volt szükséges, mivel az Európai 

Közösség ugyan rendelkezett több vízvédelmet szolgáló jogszabállyal, azonban a vizek 

állapota nem javult. Fő célja 5 általános célban megfogalmazva (ld. EKVK 1 cikk), hogy 

megteremtse a valódi jogi kereteket a szárazföldi felszín alatti, felszíni, átmeneti és part menti 

vizek védelmének megvalósításához, ezáltal 2015-re minden felszíni és felszín alatti víz jó 

állapotba kerüljön, már ahol ez szakmailag és közgazdasági szempontból lehetséges. Az 

EKVK célkitűzéseinek elérésének érdekében a tagállamoknak fel kell mérnie a helyzetet és 

stratégiát kell alkotnia a célok elérésre, meg kell határozniuk a vízgyűjtő egységeket, 

amelyekre 6 évente megújítandó vízgyűjtő gazdálkodási terveket kell kidolgozniuk. Abban az 

esetben, ha az adott folyó vízgyűjtője több országban terül el, az egyes államok részvízgyűjtő-

gazdálkodási terveket készítenek.
93

 A dokumentum ugyanakkor leszögezi, hogy törekedni kell 

arra, hogy ilyen esetekben az egész vízgyűjtőre is készüljön vízgyűjtő-gazdálkodási terv. 

A Danube Co-Operation Process 2002-ben indult országok közötti együttműködési 

folyamatot az Európai Bizottság és a Délkelet-európai stabilitási paktum kezdeményezte a 

folyam környezetbarát hasznosításának érdekében, kiváltója az volt, hogy a délszláv 

területeken folyó háborúk miatt főleg a Vajdaság székvárosában szükséges volt a lerombolt 

hidak felújítása, amelyek akadályozták a hajózást. A folyamat céljai szerint a Duna menti 

együttműködés fő témaköreit fedi le a gazdaság (pl. közlekedési korridorfejlesztés), hajózás, 

környezetvédelem, turizmus, kultúra és a települések közötti együttműködések (eurorégiók, 

kooperációs projektek) terén (DCP 2004-2006, Hardi 2012 pp. 243-244). 

Donauhanse (Duna Menti Városok Gazdasági Együttműködése) néven a történelmi Hanza-

városok szövetségének mintájára 2004-ben Melken egy találkozó keretében Bécs központtal 

létrehozták a Duna menti kikötővárosok gazdasági célú kooperációs szervezetét, amely a 

CADSES
94

 program egyik projektje keretében került megalakításra, minta projektcélja 

(Donauhanse 2004). A Dunauhanse-be a vizsgált határ menti területünkről Győr, Visegrád és 

Budapest kapcsolódott be, az Együttműködés keretei a városok erősítésére, a dunai vízi út 
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A nemzetközi területek vízgyűjtő-gazdálkodási tervek módszertani kifejlesztéséhez az EU indította el 

a MANTRA-EAST nevű projektet. 
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CADSES – Az európai makro régiók területi tervezését (beleértve a vízkészlet-menedzsmentet is) 

felkaroló INTERREG IIC európai közösségi programnak Duna-mentére és Délkelet-Európára 

vonatkozó programja a 1997 – 1999-es időszakra. 

http://icp.donauhanse.net/


86 

 

fejlesztésére és a városok és a folyam fejlesztésének összehangolására terjednek ki, például a 

nemzetközi Duna menti kerékpárút koordinált fejlesztése által. 

Szintén ausztriai központú a 2005-től működő Vis Donau folyami közlekedési társaság, 

amelyet a hajózáson kívül az illetékes Osztrák Közlekedési, Innovációs és Technológiai 

Minisztérium azzal a céllal hozott létre, hogy a dunai vízi utat valamint a közlekedést a 

folyamon fenntartsa és fejlessze, ezen kívül a szervezet feladatául kapta azt is, hogy a Duna 

középső és alsó szakaszi vízi útjának ún. összprojektjét elkészítse illetve a DoRIS (Donau 

Information Services) hajózási információs rendszert működtesse. A vízi út kiépítettségének 

javítására 10 célt határoztak meg (bővebben: Hardi 2012 p. 247). 

A 2006-2013 között futó NAIADES
95

 program az intermodális szolgáltatások működését 

akadályozó szűk keresztmetszetek eltávolításának elősegítésére jött létre, ilyeneknek 

számítanak az alacsony hidak a felső Dunán, a nem megfelelő vízmélység főleg a Duna-Majna 

csatornán, a kis zsilipméretek valamint az elavult kikötői infrastruktúra.  

4.4 A Duna stratégia közvetlen előzményei 

A Duna stratégia kidolgozását és elfogadását megelőzte két jelentős Duna-régiót érintő 

dokumentum: a Danube Space Study és a Vision Planet elkészítése a 90-es évek második 

felében. Míg az előbbi tanulmány 10 éves fejlesztési koncepciónak minősül, a második 

dokumentum már tudatosan egyfajta hosszú távú közös fejlesztési stratégiának készült.  

4.4.1 Danube Space Study 

A Danube Space Study-t az Európai Bizottság megbízásából az Osztrák Területfejlesztési 

Intézet (Österreichs Institut für Raumplanung) készítette abból a célból, hogy Ausztria 1995-

ös csatlakozását követően az Unió jobban megismerje a következő években EU-hoz 

csatlakozó területek regionális szerkezetét és egyúttal fejlesztési lehetőségeit is feltérképezze, 

ezáltal biztosítson alapokat a fejlesztési források megfelelő allokálására (bővebben lásd: DSS 

2000). A dokumentum első részében a Duna térség lehatárolásával, illetve a módszertani 

kérdésekkel foglalkozik, és a célokat határozza meg. A dokumentumelemzés két vonalon 

zajlott, egyrészt 5 témakör közé csoportosul: demográfia, gazdaság, szállítás, környezet és 
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energia nemzetközi szintű áttekintése valamint a központi országok (EU15) és az EU-hoz (a 

2000-es években) csatakozó államok analízise. A másik vonal a térszerkezet és 

területfejlesztés alapjául szolgáló információk összesítése: gazdasági fejlettség, urbanizációs, 

demográfiai, környezetvédelmi és infrastruktúra-fejlesztési törekvések. A dokumentum 

konstatálja, hogy urbanizáltsági illetve térszerkezeti szempontból Magyarország és Ausztria 

túl domináns fővárossal rendelkezik, Szlovákia túlságosan centralizáltan működik, míg 

gazdasági fejlettség esetében Magyarország és Szlovákia is nagy belső regionális fejlettségi 

különbségekkel rendelkezik. A rendszerváltás óta a fővárosok minden ország esetében 

nyerteseknek számítanak, vesztesek a bánya- és nehézipari túlsúlyú, mezőgazdasági jellegű, 

katonai hasznosítású területek és a nehezen megközelíthető, közlekedésileg elzárt régiók. A 

dokumentum harmadik részében elemzik az eltérő fejlettségi szintek 5 fő okát (városhálózat, 

rurális régiók, határok és határrégiók, szállítási hálózatok, a regionális politikai és területi 

tervezési intézmények sajátosságai) (Hardi 2012 p. 250). 

A dokumentum utolsó előtti része Pro DANUBE elnevezéssel 10 éves jövőképet tartalmazó 

stratégiát fogalmaztak meg a Duna menti régiókra, amit térségtípustól függően 4 célba 

foglaltak össze: 1) folyó menti együttműködés, 2) leszakadással veszélyeztetett régiók 

védelme a további leszakadástól, 3) fővárosok relatív súlyának csökkentése a fejlődő régiók 

támogatása által, 4) határrégiók támogatása, ami által e régiók hátrányukat előnyükké 

kovácsolhatják. 

Az utolsó fejezet a stratégiák gyakorlatba való átültetését kívánja megalapozni azáltal, hogy 

megvalósítandó intézkedéseket javasol (lásd DSS 2000 és Hardi 2012 p. 251). A dokumentum 

egyfajta előképe a Duna stratégiának: elemzései mindenképp jó alapot jelentenek a további 

tervezés számára, de a benne meghatározott célkitűzések megvalósulásának lehetőségeivel 

kapcsolatban több elemző megjegyzi, hogy intézményesülés és promóció, valamint az után 

követés komoly véghezvitele nélkül nem várható a kitűzött elképzelések, célok megvalósítása, 

amelyek csak írott malasztok maradnak. 

4.4.2 Vision Planet 

Vision Planet dokumentum a Danube Space Study-hoz képest nagyobb léptékű és hosszú 

távra készült dokumentum, azonban mindenképp említésre méltó, ugyanis a Duna stratégia 

közvetlen elődjének számít. A „Strategic for Integrated Spatial Development of the Central 
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European Danubian and Adriatic Area‖ alcímmel megjelent dokumentumot (Vision Planet 

2000) a nagytérség átfogó fejlesztésének megalapozása miatt hozták létre, ezért is kerül (a 

többi hasonló léptékkel operáló programdokumentummal egyetemben) nagy vonalakban bele 

ebbe a dolgozatba, amely a fenti nagytérség egy kisebb részére fókuszál. 

A Vision Planet elkészítését az akkor 15 tagú Európai Unió kezdeményezte abból a célból, 

hogy a benne megfogalmazott stratégiai célkitűzések által elősegítse az akkor csatlakozásra 

váró Kelet-Közép-Európa térségének minél nagyobb mértékű politikai társadalmi és gazdasági 

kohézióját, ezáltal zökkenő-mentesebb integrációját. A stratégiai dokumentum az INTEREG 

IIC és az akkor még nem tagállamok esetében a PHARE CBC programokból finanszírozva, 

Németország, Ausztria és Olaszország irányításával, a CADSES program, illetve makro régió 

keretében valósították meg (Interreg II C). A program területe nagyobb volt, mint a Danube 

Space Study által lefedett régió. A 17 országot (ebből 15 ország területe részben vagy 

egészben posztkommunista) érintő terület az Égei-tengertől egészen a Balti-tengerig (Dél-

Németország, a volt NDK tartományok és Lengyelország) húzódott és Olaszország felét is 

magába foglalta, ezáltal körülölelve az Adriai-tengert valamint Európa máig 

legproblematikusabb területét, a gyakran forrongó Nyugat- és Közép-Balkánt is teljesen 

magába foglalta. 

A Vision Planet-ben is tovább fut a Danube Space Study-ban fellelhető vonal, miszerint hogy 

feltérképezze, figyelemmel kísérje az EU határain kívül eső, esetleg akár potenciálisan tagsági 

várományos országokat is, így be kívánták vonni a területi tervezésbe a nyugat-balkáni 

országokat is, ami különböző okok miatt csak részben sikerült. 

A Vision Planet a Lipcsei Dokumentumban megfogalmazott 3 intézkedéskörre fókuszál: 

Kiegyensúlyozott és policentrikus városhálózat-fejlesztés; Az infrastruktúrához és a tudáshoz 

való hozzáférés egyenlő biztosítása valamint Fenntartható fejlődés és a természeti értékek 

védelme, kezelése (Hardi 2012 p. 255). 

A dokumentum 5 fő részből áll össze: 

1) Területfejlesztési együttműködési kihívások Közép- és Délkelet-Európában 

2) Alapvető célok a területfejlesztési politikában a Vision területen 

3) A területfejlesztés perspektívája 

4) A területfejlesztés perspektívájának megvalósítása 

5) Az együttműködés és a gyakorlatba átültetés további lépései (Vision Planet 2000). 
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4.5 A Duna Stratégia 

A Duna Stratégiát vagy Duna Régió Stratégiát (a továbbiakban DS) az Európai Tanács 

felkérésére az Európai Bizottság dolgozta ki, együttműködésben az érintett 14 Duna-menti 

országgal (6. térkép),
96

 amelyek közül a kidolgozás idején 8 volt EU tag. A résztvevő 6 nem 

uniós tagország (Horvátország,
97

 Moldova, Montenegró, Szerbia, Bosznia-Hercegovina és 

Ukrajna) csatlakozására amiatt volt szükség, mivel ezen országok is a Duna vízgyűjtő 

területéhez tartoznak és ezáltal a környezetvédelmi kérdések nem állnak meg az 

országhatároknál, tehát nem kezelhetők csupán az EU-n belül. A DS területe 1 081 964 km
2
,  

6. térkép: A Duna stratégia által lefedett terület térképe 

 
Forrás: Euvonal (2013): - Duna strategia terkep.gif 

 

Európa kb. 1/5-ét teszi ki, népessége csaknem 116 millió. A DS-t 2011. első félévében, a 

magyar elnökség idején fogadták el. A makro-regionális szintű fejlesztési stratégia az EU-n 

belül a második ilyen jellegű fejlesztési dokumentum lett a 2009. második felében elfogadott 

Balti-tengeri régióstratégiája után. A fentiekből következően azonban annál heterogénebb, 

nagyobb népsűrűségű és népességű területet fed le a Duna Stratégia. A következő jelentős 

                                                 
96

 A Duna 10 országon közvetlenül keresztülfolyik, és 4 további állam (Bosznia-Hercegovina, 

Csehország, Montenegró, Szlovénia) is részben a vízgyűjtőhöz tartozik. 
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 Horvátország, amely 2013. július 1-től uniós tagállam, a dokumentum kidolgozásakor még nem volt 

az EU tagja. 
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különbség a terület kohéziójában mutatkozik. A Duna menti térség esetében a gyengébb 

kohézió, az államok sok esetben felesleges versengése, érdekellentétei, egymás elleni 

kijátszhatósága; (Bibó szavaival élve) „a kelet-európai kis államok nyomorúsága‖ (Bibó 1986) 

megnehezítheti a stratégia megvalósíthatóságát. A Duna menti országok tehát sokkal kevésbé 

összeforrottak pl. a Baltikummal összehasonlításban, annak ellenére, hogy a történelem 

folyamán, a területen is voltak a vízgyűjtő nagyobb részét lefedő államalakulatok, gondoljuk 

csak az Osztrák-Magyar Monarchiára. 

4.5.1 A Duna Stratégia céljai 

A DS általános céljai hasonlítanak a megelőző dokumentumok fő céljaihoz, a következőképp 

fogalmazhatóak meg: a dunai makro régió fejlesztésének elősegítése, a természeti területek, 

tájak és kulturális értékek védelme. A stratégia elfogadása által lehetőség nyílik a Duna régió, 

s ezzel Közép-Európa versenyképességének fejlesztésére, a gazdasági fellendülésre, a 

megvalósuló projekteken keresztül új munkahelyek megteremtésére. A résztvevő tagállamok 

érdeke, hogy az új költségvetési ciklus forrásait minél jobban kihasználják, kiegészítve azt 

nemzeti, vagy akár magán támogatásokkal, hiszen a Stratégia számára nem hoztak létre új 

finanszírozási alapot, vagy intézményi struktúrát. A régiót érintő kihívásokra – mint például az 

eddig kihasználatlan hajózási utak, vagy az energiaellátás biztonsága – a hatékonyabb 

válaszadás és az eredményesebb cselekvés érdekében egy négy pillérre épülő cselekvési tervet 

dolgoztak ki, amelyekhez 11 konkrét cselekvési területet is kijelöltek, amelyek mindegyikéhez 

koordinátor-országokat is kijelöltek. A cselekvési terv pillérei, illetve a hozzájuk tartozó 

cselekvési területek a következők: 

1. A Duna régió összekapcsolása a többi régióval - pl. a mobilitás fejlesztése, a 

fenntartható energiahasználat ösztönzése, valamint a kultúra és az idegenforgalom 

előmozdítása - 1, 2, 3. cselekvési terület; 

2. Környezetvédelem a Duna régióban - pl. a vizek minőségének helyreállítása, a 

környezeti kockázatok kezelése, a biodiverzitás megőrzése - 4, 5, 6. cselekvési terület; 

3. A jólét megteremtése a Duna régióban - pl. kutatási kapacitásfejlesztés, az oktatás és 

az információs technológiák fejlesztése, a vállalkozások versenyképességének támogatása, 

valamint az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés - 7, 8, 9. cselekvési terület; 

4. A Duna régió megerősítése - pl. intézményrendszer kibővítése és az együttműködés 

erősítése a szervezett bűnözés leküzdése érdekében - 10, 11. cselekvési terület (Forrás: DS).  

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9p-Eur%C3%B3pa
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A DS stratégiai részében meghatározott célok határozatlan időre szólnak, azonban az 

erőforrások minél hatékonyabb illetve gyorsabb aktiválásának elérése érdekében több 

határidős célkitűzést is tartalmaz, például a következőket:  

i. a régió minden uniós állampolgára számára szélessávú és nagysebességű internet-

hozzáférés biztosítása 2013-ra; 

ii. a dunai teherforgalom 20 %-os növelése 2020-ra;  

iii. a dunai tokfajok életképes állományának kialakítása 2020-ra;  

iv. A tápanyagterhelés szintjének csökkentése, ami lehetővé teszi, hogy a Fekete-tengeri 

ökoszisztémák 2020-ig az 1960-as szintre álljanak vissza (EU vonal 2013). 

4.5.2 Vizsgált területünkkel kapcsolatos célkitűzések, prioritások 

A Duna Stratégiában találunk olyan célkitűzéseket illetve prioritásokat, amelyek közül 

egyesek - az egyes pilléreken belül - konkrétan érintik a vizsgált területünket. 
 

 

 

 

A Duna régió összekapcsolása a többi régióval pillér a közlekedésre, az energiaügyre, 

valamint kulturális/idegenforgalmi kérdésekre összpontosít, mégpedig a mobilitás és a multi-

modalitás fejlesztése (a közúti, vasúti és légi összeköttetések, valamint a belvízi hajózás 

tekintetében), a fenntartható energia használatának ösztönzése, illetve a kultúra és az 

idegenforgalom, valamint az emberek egymással való kapcsolatteremtésének előmozdítása 

által kívánja a fenti célokat elérni. A pillér céljainak finanszírozása elsősorban a strukturális 

alapokból valósulhat meg, illetve egyéb uniós programok is hozzájárulnak ehhez. Különösen a 

következők: a transzeurópai közlekedési hálózat és a transzeurópai energiahálózat (TEN-T és 

TEN-E), a 7. kutatási keretprogram, az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA), nemzeti vagy 

határokon átnyúló együttműködési programok és több nem EU-s tagországhoz kapcsolódó 

program, az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI)
98

 programjai 

(például a regionális programok vagy a határokon átnyúló együttműködési programok), 

valamint a szakpolitikák. 

A 10 országot érintő Duna 2414 km hosszan (ebből 1025 km határfolyóként) hajózható. A 

németországi Kelheim és a romániai Duna-delta között (a Sulinai-ágon számítva) negyvennél 

több nemzetközi kikötővel rendelkezve forgalma 50 millió tonnát tesz ki (ez 62 500 
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tehervonat vagy 2,5 millió kamion ekvivalense), viszont más folyamokkal összehasonlítva ez 

nem jelentős. A dunai árufuvarozás volumene, annak ellenére, hogy jóval nagyobb folyamról 

van szó, mint a Rajna, annak csupán 10–20 %-át éri el. A dunai kikötők infrastruktúrája sok 

esetben nagyon elmaradott /ez vonatkozik a vizsgát terület kikötőire is/, ezért 

versenyképességük növelése, s különösen azok logisztikai illetve multi-modalitás (közút és 

vasút irányában is) fejlesztése nagy hangsúlyt kap a dokumentumban. A célok 

megvalósításához a humánerőforrás, a hajózás körülményeinek fejlesztésére TEN-T 

projekteket indítottak, illetve célkitűzésként lett kitűzve az is, hogy konténeres szállítás 

fogadására, illetve a VI b típusú, azaz a 2,5 méteres merülést elérő tolt kötelékekre és belvízi 

hajók fogadására (bővebben lásd AGN együttműködésről szóló részt) használhassák a 

folyamot. A mellékfolyók hajózhatóságának fejlesztése is fontos feladat /vizsgált 

területünkön: Tisza, Bodrog, Vág, Mosoni-Duna/, valamint a szakpolitikák egyeztetése az 

egyes érintett országok között. 

A dokumentum TEN-T Duna régiót érintő kiemelt vasúti és közúti projektjei befejezésének 

elősegítése terén is „fellépéseket” határoz meg, a vizsgált területen ez a következő kiemelt 

közúti és vasúti projekteket érinti. Vasútvonal fejlesztés esetében a 22. (Nürnberg/Drezda – 

Prága – Bécs – Pozsony – Budapest –Arad - Constanta), 23. (Gdansk – Varsó – Brünn – 

Pozsony – Bécs) és a 6. (Ibériai félsziget – Lyon – Trieszt/Koper – Ljubjana – Budapest – 

Záhony) számú kiemelt vasúti projektek. Kiemelt közúti projektek: 7. – Budapestet 

Constantával, Szalonikivel és Athénnal köti össze, miközben jórészt a Dunával párhuzamosan 

halad; 25. Balti tengert kapcsolja össze a Dunával vasúti teherszállítás területén a Prágát a 

Fekete-tenger (Constanta) és az Égei-tenger (Szaloniki, Athén) vidékével az ún. orientális 

folyosó, amely Bécsen, Pozsonyon és Budapesten is keresztülhalad. A Balt-Med folyosó, 

amely a Balti-tengeri Gdyniából Bécs és Pozsony érintésével halad tovább délre Szlovéniába, 

Észak-Olaszországba illetve az Adriai-tenger partjára (Action Plan Danube (2010)). 

 

A környezet védelme, vízkészletek védelme és kockázatkezelés keretében a következő 3 

prioritás került meghatározásra.  

- A biodiverzitás, a tájkép, valamint a levegő és talajminőség megőrzése és fenntartása a 

védett területek komplex kezelését, az őshonos fajok erdőirtás, városfejlődés, intenzív 

gazdálkodás, vízerőművek stb. okozta élettérszűkülésének visszafordítását tűzték ki célul a 
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területhasználat változása, az élőhely-rendszerek összekapcsolása által. A légszennyező 

anyagok kibocsátóinak egységes adatbázisba vételével a levegőszennyezés csökkentése 

érdekében fogalmazhatók meg intézkedések.  

- A vízminőség fenntartása és javítása prioritás a meglévő együttműködési dokumentumok pl. 

a Duna Védelmi Egyezmény érvényesülése érdekében létrehozott Duna Védelmi Bizottság –

ICPDR- koordináló szerepe a vizek jó állapotának elérését célzó EU Vízkeret Irányelvének 

végrehajtásában, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítésében mutat irányt. Több 

mellékfolyóra vonatkozóan is létrejöttek hasonló együttműködések, mint pl. a területünket 

érintő Tiszára. A Duna az egyetlen olyan európai folyó, amely a WWF International 2007. évi 

jelentésében a világ 10 legveszélyeztetettebb folyója között szerepel, mégpedig a következő 

megoldandó problémák miatt: mederváltozások, vízszennyezés, nem őshonos (invazív) fajok 

terjedése, az árvizek és a vízhiány.  

- A természeti és ember okozta kockázatok kezelése prioritás a klímaváltozás hatásaként 

kialakuló extrém időjárási helyzetek révén felmerülő problémák: az áradások, az aszály, 

erózió és jégzajlás gyakoriságának növekedése várható megoldását sürgetik, amelyek 

közvetlenül veszélyeztetik a lakosságot és a gazdaság szereplőit. A Duna Régióra az ipari 

kockázatok magas száma jellemző, ami állandó környezeti kockázattal fenyeget, gondoljunk 

csak a Tisza romániai ciánszennyezésére vagy az ajkai vörösiszap-katasztrófára. Ezért 

kiemelkedő fontosságú a potenciális szennyező források ismerete és a gyors válaszlépések 

maximális nemzetközi szintű koordináltsága. A klímaváltozás várhatóan növeli a szélsőséges 

vízjárás (nagy és kisvízi helyzetek) előfordulását, valamint a vízellátásra is hatással lesz. 

Közös eljárásrendet kell kidolgozni a katasztrófák megelőzésére és a gyors reagálásra illetve a 

koordinációra. Szükség van az árvizekkel és a klímaváltozással kapcsolatos területi tervezési 

és építés-szabályozási eljárások fejlesztésére, illetve a tapasztalatok megosztására is (Duna 

Stratégia – prioritási területek (2011)). 

 

A jólét (gyarapodás) megteremtése a Duna régióban 

Itt 6 prioritás került meghatározásra, amelyek a következők:  

- Tudás és innováció – a jelentős északnyugat-délkeleti megosztottság van a Duna régióban 

elsősorban az együttműködés intenzitása, az innováció mögötti tőkeerő, illetve a K+F-re 

fordított vállalati beruházások terén. Általános probléma az innovációs projektek 
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alulfinanszírozottsága, a kormányzati támogatás és a magasan képzett humánerőforrás hiánya. 

Az egyetemek és kutatóintézetek között magas szintű a kétoldalú együttműködés, a többoldalú 

regionális együttműködések rendszere azonban hiányzik. Ennek megteremtésének alapja lehet 

a 13 országból 51 tagintézményt számláló Dunai Rektorok Konferenciája.  

- Versenyképesség és vállalkozások támogatása az Egységes Piacon – az egyes államok 

versenyképessége eltérő és a vállalkozások számára nyújtott keretfeltételek különbözők. Az 

iparági szövetségek erősítésével megteremthetők, az innováció helyi feltételeinek, illetve a 

meglévő klaszterek feltérképezésével kell kezdeni. Az Európai Kutatási Térség (ERA) 

keretein belül adott együttműködési lehetőségek jobb kihasználása is fontos. 

- Információs társadalom - kohézió és a környezeti fenntarthatóság egyik forrása, viszont az 

EU átlaga alatti a Duna régióban a fejlettsége, emiatt növelni kell a számítógépek számát, a 

szélessávú lefedettséget ki kell terjeszteni a vidéki térségekben és az olyan e-tartalmak 

elérhetőségében, mint e-kormányzás, e-egészségügy, e-oktatás, e-kereskedelem, e- szociális 

befogadás. 

- A dunai térség emberi erőforrásainak teljes körű kiaknázása – a népesség csökkenő 

tendenciájú és képzettsége is elmarad az EU átlagától, ami az oktatás-képzés segítségével 

javítható. A munkaerő-piaci integráció elősegítése érdekében fontos a munkaerő-piaci 

szervezetek közötti szorosabb együttműködés, beleértve a stratégiák összehangolását, és az 

információk cseréjét. A munkaerő, a kutatók, a hallgatók és az orvosok kölcsönös 

―cseréjének‖ növelése, illetve az egyirányú migrációs folyamatok mérséklése érdekében 

erősíteni kell az együttműködést az alap-, közép és felsőfokú oktatási szervezetek között, 

illetve a szakmák és diplomák kölcsönös elismerését, a mobilitást növelni kell. 

- Befogadó dunai térség létrehozása – roma népesség integrációját a területi szegregáció 

eliminálását tűzi ki célul a prioritás, fontos ennek érdekében minden területi szinten a 

szakpolitikák és projektek koordinációja az oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügy és a 

lakhatás területén. 

- Turizmus és a dunai kultúra elősegítése – a kultúra fontos szerepet tölt be a befogadás, a 

nyitottság, valamint egymás elfogadása terén, elősegíti a közösségek közötti megbékélést és a 

társadalmi-gazdasági fejlődést. A kultúra és az idegenforgalom komplex megközelítése, 

egységes turisztikai arculat kialakítása, a közös marketing és a kulturális örökség megőrzésére 
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vonatkozó beruházási projektek javítják a térség vonzerejét, úgy a helyi lakosság, mint a 

turisták felé (Hidrológia 2014 pp 3-5.). 

 

A Duna régió megerősítése – a kormányzati rendszerek fejlesztése az intézményi 

kapacitások és együttműködés megerősítése. A Duna régió országai különböző karakterű és 

többé-kevésbé hagyományokon alapuló jogrendszerrel, átláthatósággal, demokráciával, 

piacgazdasággal és általánosságban politikai stabilitással rendelkeznek. Az intézményi 

kapacitások is eltérőek, ugyanakkor az együttműködés a szereplők közti bizalomról szól 

elsősorban, amelynek megteremtése az információáramlás javítása, tiszta, átlátható 

szabályozás, a felelősségek megosztása, és a kompetenciák különböző szintű intézményekbe 

telepítése és közös munka által lehetséges. 

A gazdasági integráció és a határon átnyúló kereskedelem magában hordozza a szervezett 

bűnözés növekedésének veszélyét. A Duna menti államok további fejlődésének alapja a béke, 

biztonság és gazdasági prosperitás, amelyeket segít a jogszabályok, szakpolitikák 

egységesítése, a korrupció valamint a szervezett bűnözés elleni harc, az illegális migráció 

illetve határátlépések megelőzése. 

 

A Stratégia megvalósításának kereteivel kapcsolatban meghatározták az ún. „három nem‖ 

elvét, tehát hogy a stratégiához nem fűződik új intézmény, új jogszabály sem pedig pótlólagos 

új forrás, ugyanakkor az Európai Bizottság javítani kívánja a rendelkezésre álló források 

felhasználásának hatékonyságát. Ezek közé a források közé tartozik az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap által fejlesztésekre biztosított 100 milliárd euró is. 

A Stratégiához tartozik ugyanakkor „3 igen‖ elve is, amely a költségvetés célirányos 

felhasználására, az eredeti ötletek összehangolására és az új szemléletű térségi politikára 

vonatkozik.
99

 

 

Összefoglalva elmondható, hogy a Duna Stratégia felépítése ésszerű, prioritásai jól 

meghatározottak, lefedik a fejlesztési igényeket, azonban a „három nem‖ nagyon megköti 

megvalósítás lehetőségeit, illetve főként az, hogy nincs hozzárendelve pótlólagos forrás, eleve 

kétségessé teszi a lefektetett célok megvalósítási lehetőségeit illetve realitását. 
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 A fejezet forrásdokumentumai: Duna Stratégia (2011), EU vonal (2013),  
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5. SZLOVÁKIAI FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK 

A szlovákiai fejlesztési dokumentumok közül jelen értekezésben, terjedelmi okokból az 

országos infrastruktúrafejlesztési stratégiák, programok és tervek Dél-Szlovákiát érintő 

részeivel, illetve a szintén aktuális (2014 májusában bemutatott) és a dél-szlovákiai vizsgált 

területünkkel foglalkozó Baross Gábor tervvel kívánok csak részletesebben foglalkozni. Az 

előbbiek ugyanis, jellegük mellett (infrastruktúrafejlesztés), azért is kiemelten érdekesek 

számomra, mivel az új szlovák-magyar INTERREG V-A program is jelentős mértékben (az 

összallokáció nagyjából 40 %-ból), a kis-léptékű határon átnyúló közlekedésfejlesztést tűzte ki 

céljául (INTERREG V-A SK-HU 2016), az utóbbi dokumentum pedig elemzi a többi 

fejlesztési program Dél-Szlovákiára vonatkozó részeit. 

Az EU Szlovákia számára a 2014 -2020 időszakra vonatkozóan az ‖Invesztíció a növekedés- 

 

6. táblázat: Operatív programok Szlovákiában a 2014 -2020-os időszakban 

Sor- 

szám 

Az operatív program 

megnevezése 

magyarul 

Az operatív program 

megnevezése 

szlovákul 

Irányító 

hatóság 

Allokált 

forrásösszeg 

EUR-ban 

1. Kutatás és innováció Výskum a inovácie MŠVVŠ SR   2 266 776 537 

2. Integrált infrastruktúra Integrovaná 

infraštruktúra 

MDVRR SR  3 966 645 373 

3. Emberi erőforrások Ľudské zdroje MPSVR SR  2 204 983 517 

4. Környezetminőség Kvalita ţivotného 

prostredia 

MŢP SR  3 137 900 110 

5. Integrált regionális 

operatív program 

Integrovaný 

regionálny OP 

MPRV SR  1 754 490 415 

6. Hatékony közigazgatás Efektívna verejná 

správa 

MV SR     278 449 284 

7. Technikai 

segítségnyújtás 

Technická pomoc ÚV SR     159 071 912 

8. Vidékfejlesztési 

program 

Program rozvoja 

vidieka 

MPRV SR  1 545 272 844 

9. Halgazdálkodás Rybné hospodárstvo MPRV 

SR
100

 

      15 785 000 

  Összesen    15 329 374 992 
  Forrás: Partnerská dohoda és saját szerkesztés 

                                                 
100

 MŠVVŠ SR – Iskolaügyi Minisztérium, MDVRR SR – Közlekedésügyi Minisztérium, MPSVR SR 

– Munka- Szociális- és Családügyi Minisztérium, MŢP SR – Környezetvédelmi Minisztérium, MPRV 

SR – Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, MV SR – Belügyminisztérium, ÚV SR – 

Kormányhivatal. 
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be és a foglalkoztatásba‖ célon belül 9 operatív programot hagyott jóvá (lásd 6. táblázat). Ezen 

kívül az ország vagy annak egyes régiói az Európai Területi Együttműködés (ETE) keretében 

további 11 operatív programban vesz majd részt, amelyekre összesen 223 367 272 euró lett 

allokálva. Ezek az ETE programok három csoportba sorolhatók:  

1. Határon Átnyúló Együttműködések (INTERREG V-A programok): Szlovákia-

Csehország, Szlovákia-Ausztria, Szlovákia-Magyarország, Lengyelország-Szlovákia és a HU-

SK-RO-UA ENI Program. E programok közül vizsgált területünk teljes egészét az Interreg V-

A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program érinti. Ezen kívül Kassa megye Ukrajna 

irányában az ENI programban is részt tud venni, valamint a legnyugatabbi járások (Galánta, 

Dunaszerdahely és Szenc) Nagyszombat, illetve Pozsony megye részeiként jogosultak az 

osztrák és a cseh irányú együttműködésekben való részvételre is.
101

 

2. A Nemzetek feletti együttműködések közül a Közép-Európa és a Duna Programban 

vesz részt Szlovákia.  

3. Régiók közti együttműködések közül pedig a transznacionális INTERREG V-B 

illetve az egész kontinenst érintő INTERREG EUROPE, az ESPON, az INTERACT és az 

URBACT programokban érdekelt Szlovákia. 

5.1 Integrált Infrastruktúrafejlesztés Operatív Program 

Az Integrált Infrastruktúrafejlesztés Operatív Program (II OP) a 9, Szlovákia számára a 2014-

2020 időszakra elfogadott EU-s operatív program egyike. Azért esett a választásom erre az 

OP-re, mivel egyrészt az összes operatív program közül a legnagyobb allokált forrásösszeggel 

rendelkezik (lásd 6. táblázatot), másrészt a program jellegéből adódóan rendelkezik 

nagyprojekt listával, ezáltal elemezhető,
102

 hogy hol tervezik fejlesztések megvalósítását és 

ebből milyen arányban részesül a vizsgált Dél-Szlovákiai régió. 

Az II OP 7+1 prioritási tengelyt ölel fel, amelyen belül további prioritások kerületek 

meghatározásra. A prioritások a következők: 1) Vasúti infrastruktúra (TEN-T CORE) és mobil 

eszközök megújítása; 2) Közúti infrastruktúra (TEN-T CORE); 3) Közösségi közlekedés; 4) 

                                                 
101

 E három utóbbi (Ukrajna, Ausztria és Csehország) irányú együttműködés csak periferikusan érinti 

nyugati és keleti irányból a vizsgált területet, így nem témája jelen értekezésnek.  
102

 Az indikatív nagyprojekt-lista a következő helyen található: II OP 2014 – príloha Zoznam projektov 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 – Veľké projekty. 
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Vízi közlekedés infrastruktúrája (TEN-T CORE); 5) Vasúti infrastruktúra (TEN-T CORE-n 

kívül); 6) Közúti infrastruktúra (TEN-T CORE-n kívül); 7) Információs társadalom; 8) 

Technikai segítségnyújtás. 

Az IIOP mellékleteként került meghatározásra a 75 millió eurós összköltségvetést meghaladó 

forrásösszeggel rendelkező nagy projektek listája, amelyek finanszírozva lesznek.  

Az 1. prioritás keretében összesen 9 nagy vasútfejlesztési projekt került meghatározásra, 

azonban ezek többsége az északi vasúti fővonalat érinti s közülük mindössze egy, a 

„Tiszacsernyői átrakodó állomás modernizációja‖ vonatkozik „direkt‖ vizsgált területünkre, 

valamint a „Szlovák vasúttársaság gépparkjának megújítása‖, a vonatszerelvények országos 

szintű megújítása révén, részben érinteni fogja. 

A 2. prioritás keretében összesen 12 fő projekt került meghatározásra, azonban ezek nagy 

része az ország északi részeit érinti: közülük hét a D1-es és öt D3-ös autópálya
103

 fejlesztését 

célozza, így csupán egy, a D1 Budamér - Magyarbőd szakasza érinti érintőlegesen /Kassától 

keletre/ vizsgált területünket. 

A 3. prioritás kiemelt projekt listája 2 pozsonyi tömegközlekedési projektet tartalmaz, tehát itt 

sem szerepelnek Dél-Szlovákia problémái, ugyanígy a 4. prioritás egyetlen kiemelt projektje 

(A Pozsonyi közkikötő modernizációja és kiépítése) is csak a fővárossal foglalkozik, pedig 

egyéb kikötők is megértek a modernizációra, gondoljunk csak a vízi közlekedési útvonalak 

elágazásában lévő, tehát stratégiai fontosságú komáromi kikötőre, amelynek fejlesztése 

különösen fontos lenne a déli régió számára. 

Az 5. prioritás második kiemelt projektje az ERTMS (ETCS L2 + GSM R) vasúti irányítási 

rendszer bevezetésével számol a IV. vasúti korridoron, tehát a Pozsony - Érsekújvár - 

Párkány/Észak-Komárom vonalon. 

A 6. prioritás 3 kiemelt projektje közé tartozik az R2 autóút Rozsnyó – Almás közötti 

szakaszának megépítése, amely ugyan nem hosszú, azonban megépítése esetén a Szoroskői-

hágó alatti alagút nagyban megkönnyítené a Gömöri régió összeköttetését Torna illetve Kassa 

felé. 

A 7. prioritási tengely egy kiemelt projektet tartalmaz, amely a szélessávú internet-elérhetőség 

fejlesztését tűzte ki célul országosan. 

                                                 
103

 A D1-es autópálya Pozsonyt köti össze Zsolna, Poprád és Eperjes érintésével Kassával, a D3-as 

pedig Zsolnát a lengyel határral. 
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Összességében elmondható, hogy a kiemelt projektek közül a déli területekre csak nagyon 

kevés jut, ugyanis az összesen 30 nagyprojekt közül vizsgált területünkön súlypontilag csupán 

3 valósul meg, további 3-4 (általában országos fejlesztések) pedig részben érinti. 

A program számol más uniós programokkal, alapokkal való koordinációval is, köztük az EU 

Európát Összekötő Eszközzel (NPE),
104

 amely a TEN-T EU-n belüli összekötő korridorjainak 

kiépítését hivatott támogatni. Szlovákia esetében egy autópálya szakasz (D3) második felének 

kiépítését a lengyel határ irányában, két vasúti projektet Zsolna és Poprád térségében, valamint 

az új komáromi Duna-híd 2016 és 2018 közötti megépítését tartja lehetségesnek a NPE 

alapból. A komáromi-híd és a rávezető utak megépítését Szlovákia területén összesen 1,35 km 

hosszan és 55,556 millió euró értékben tervezik, ami a NPE-ből tervezett 4 szlovákiai projekt 

összköltségének 5,4 %-át teszi ki. Elmondható tehát, hogy ebben az esetben aránylag nem 

nagy részarányról van szó, főleg annak fényében, hogy Észak-Komáromban (Dél-

Komárommal ellentétben) teljesen hiányzik a jövendő hídhoz vezető, várost elkerülő 

körgyűrű. 

5.2 Szlovákia közlekedési infrastruktúra-fejlesztési stratégiai terve a 2020-ig terjedő 

időszakra
105

 

Az uniós programozással, tervezéssel készülő OP-k elkészítésével nagyjából egy időben, 

(2014-ben) Szlovákia Közlekedési Minisztériumában elkészült a 2020-ig terjedő időszakra 

vonatkozó közlekedésfejlesztési stratégiai terv is,
106

 amely a II OP-hoz hasonlóan szintén 

rendelkezik potenciális projektek listájával és a következő témaköröket tárgyalja. A bevezető 

részt követően a közlekedési ágazat mai helyzetének elemzését végzi el (2. fejezet), majd 

pedig vizionálja és célokat tűz ki az egyes al ágazatokban (3. fejezet), tehát a közút, vasút, 

intermodális, légi és vízi valamint a közösségi közlekedés területén (SPRDI 2014). A 
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Az Európai Parlament és Tanács 1316/2013 sz. 2013. december 11-i rendelete, amellyel létrehozzák 

a Európa összekötésére szolgáló eszközt. 
105

 Szlovák megnevezése: Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020. 
106

 További korábban elfogadott, közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos, jelenleg érvényben lévő 

kormányzati dokumentumok a következők:  

- A Szlovák Köztársaság Közlekedésfejlesztési Stratégiája 2020-ig (Stratégia rozvoja dopravy 

Slovenskej republiky do roku 2020) 18/2010 sz. kormányhatározat (uznesenie vlády č. 18/2010)  

- A Szlovák Köztársaság Közlekedéspolitikája 2015-ig (Dopravná politika Slovenskej republiky do 

roku 2015) 445/2005 sz. kormányhatározat (uznesenie vlády č. 445/2005)  

- A Szlovák Köztársaság Vízi Közlekedési Koncepciója (Koncepcia rozvoja vodnej dopravy 

Slovenskej republiky) 469/2000 sz. kormányhatározat (uznesenie vlády SR č. 469/2000). 
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következő hat alfejezetben a felvázolt célok megvalósításához szükséges intézkedéseket 

tárgyalja a dokumentum. A további fejezet a projektterveket sorolja fel, előbb a 2014-2020 

(2023)-ig terjedő, valamint a 2020 és 2030 közötti időszakra. A következő fejezetben a 

stratégiai terv megvalósításához szükséges pénzügyi összegeket határozza meg, valamint a 

potenciálisan bevonható illetve rendelkezésre álló forrásokat veszi górcső alá. 

A továbbiakban megvizsgáltam a stratégiai tervdokumentum 1. mellékletét képező 

projektlistát, az II OP-hoz hasonló módon, tehát abból a szempontból, hogy a projektek közül 

mennyi megvalósítását tervezik a vizsgált területünkön a következő években. 

5.2.1 Közútfejlesztések 

A közúti infrastruktúrafejlesztés keretében 22 darab „ún. zöld‖ súlyponti autópálya- és 

gyorsforgalmi-útfejlesztési projektet jelöl meg a dokumentum, amelyek közül három érinti a 

vizsgált területet. Mindhárom Kassa megyében található, közülük kettő Kassa elkerülését 

szolgálja és egy a Rozsnyói járásban található – Szoroskő-projekt – ez utóbbi befejezése 

(2016-os kezdés mellett, ami nem realizálódott) azonban 2021-re van betervezve, amely a 

legtávolabbi időpont az összes projekt közül, ami valamelyest érthető amiatt, hogy a 14 

kilométeres szakasz tartalmaz egy 4,7 km-s alagutat is. A dokumentumban a fentieken kívül 

meg lett határozva a gyorsforgalmi utakat érintő 7 kiegészítő modernizációs és biztonságjavító 

fejlesztés is, amelyek közül egy sem érinti a vizsgált területet. 

Első osztályú utak 

Az első osztályú utak építésénél 11 projektterv került meghatározásra 75,81 km hosszúságban, 

amelyek közül két projekttervezet található a vizsgált területen, 16,46 km hosszban (az összes 

21,7 %). Mindkét tervezet a 75-ös utat érinti, amelyből a Losoncot nyugatról elkerülő út 3,96 

km-t, a Vágsellyét és a környező községeket tehermentesítő útvonal pedig 12,5 km-t tesz ki. 

A dokumentum 14 főútvonalakat érintő kiegészítő modernizációs és biztonságjavító fejlesztést 

határoz meg, amelyek közül 10 általános, országos vagy több megyét érintő. A 4 konkrétan 

meghatározott útfelújításból egy érinti vizsgált területünket, mégpedig a Galánta és Diószeg 

közötti 5,95 hosszú, siralmas állapotban lévő betonút teljes rekonstrukciós projektje, amely 

megvalósítása 2016-ban megtörtént az utóbbi várost elkerülő út modernizációjával együtt. 

Projektdokumentációk 

A stratégia melléklete az elkészítendő projektdokumentációk listáját is tartalmazza. Összesen 

16 gyorsforgalmi útszakaszra, ebből 3 található a vizsgált területen, amelyből kettő az R2-es út 
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Losonc, illetve Rimaszombati járásbeli részeit, és egy az R7-es Dunaszerdahely környékét 

érinti. Ezen kívül 9 főútvonal-fejlesztési projektterv elkészítése szerepel a listán, közöttük a 

fent említett Diószeg-Galánta útszakasz-rekonstrukció is. 

Intelligens közlekedési rendszerek kialakítására vonatkozó 3 projektterv szerepel a 

dokumentumban. 
 

7. térkép: Autópályák és gyorsforgalmi utak Szlovákiában – 2020-ra tervezett állapot 

 

Forrás: Národná diaľničná spoločnosť és saját szerkesztés 

A következő részben a Pozsonyi külső autópálya körgyűrű (D4), valamit az R7-es 

gyorsforgalmi út (7. térkép) egy részének kiépítésére vonatkozó, köz- és magánforrásokat 

egybekapcsoló ún. PPP projekt 4 része szerepel.
107

 

A következő táblázatban a 2007-2013-as Közlekedési Operatív Programból és saját forrásból 

megvalósuló projekteket mutatja be, itt összesen 4 projekt szerepel, amelyek közül 2 a 

Pozsony és Nagyszombat közötti autópálya teljes hatsávosítását (leállósávokkal), másik kettő 

pedig ugyanazon a szakaszon 2 új csomópont kiépítését irányozza elő. 

                                                 
107

 A D4 esetében a Horvátjárfalu és Récse közti, az R7 esetében pedig a Pozsony – Egyházgelle 

szakaszról van szó. A PPP projekt 2016 folyamán leszerződésre került, a kivitelezési munkálatok 

2017-ben kezdődnek. 
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Forrás nélküli projekttervek 

A melléklet további, 1.4-es részében megtaláljuk azon további közútfejlesztési projekteket, 

amelyek szintén megtalálhatók a mellékelt térképen is, azonban ezeket jelen állás szerint csak 

fikcióknak illetve hosszú távú előirányzatnak tekinthetjük, mivel mindegyiküknek vagy 

nagyrészüknek 2020-ig, legkésőbb 2029-ig meg kellene épülnie, viszont esetükben már nincs 

tisztázva az, hogy milyen forrásból. Tehát a kivitelezés finanszírozására gyakorlatilag 

semmilyen pénzügyi eszköz nincs biztosítva. A tervek szerint 2020-ig 51 ilyen gyorsforgalmi 

útépítési fejlesztési projektnek kellene beindulnia (lásd 7. térképen), valamint összesen 22 első 

osztályú útszakasz építésének elkezdéséről lenne szó. 

A dokumentumnak ebben a részében is találunk modernizációs és biztonságjavító 

fejlesztésekre irányuló projektterveket: gyorsforgalmi utak esetében 5, valamint az első 

osztályú utaknál 2 ilyen elképzelés van.  

A stratégiai terv további projektdokumentációk elkészítésével is számol, főként a fenti 51 + 22 

projekttervvel összhangban megnevez 40 gyorsforgalmi útra és 8 első osztályú útra vonatkozó 

dokumentációt. 

A D1, D2 és R1 gyorsforgalmi utakkal kapcsolatban 5 ún. Intelligens közlekedési rendszer 

2020-ig való kiépítésére vonatkozó projektet is találunk. 

 

A stratégiai tervdokumentum további mellékleteként – amint fentebb már utaltam rá – egy 

olyan térkép is szerepel (7. térkép), amely a gyorsforgalmi úthálózat 2020-as állapotát mutatja, 

azaz az addigra elkészülő illetve épülőfélben lévő autópályákat és autóutakat. A térképen 

azonban olyan beruházási volumen szerepel, amelynek nincs reális alapja, például az, hogy az 

R2-es, R3-as és az R4-es szinte teljes egészében elkészül 2020-ra, holott az utóbbi kettőt még 

el sem kezdték építeni, sőt az R3-as vonalvezetését mindmáig nem véglegesítették. Az sem 

reális, hogy az R7-es, amelyből még egy méter sem készült el, Pozsonytól egész Koltáig 

készen lesz s a maradék része Losoncig is építés alatt áll majd. Az eddigi tapasztalatok alapján 

a projektlistán szereplő beruházások közül (az eddigi tapasztalatokból kiindulva) a jelenlegi 

programozási, azaz a 2020, ill. 2023-ig terjedő időszakban csak azok a reálisan 

megvalósíthatók, amelyek a fentebb tárgyalt EU-s II OP-ban is szerepelnek, tehát 

számíthatnak az EU-s alapokból (ERFA, NPE) való finanszírozásra. Ezen kívül a PPP projekt 
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keretében tervezett D4-R7 gyorsforgalmi utak első, Pozsony délkeleti negyedeit illetve 

Somorját mentesítő részének kivitelezését látom reálisnak a 2023-ig terjedő időszakban. 

5.2.2 Vasúti infrastruktúra 

A vasúti infrastruktúra fejlesztése terén a tervdokumentum mellékletében 42 projekt került 

felsorolásra, amelyek között találhatunk projekt-dokumentációkra, mind pedig kivitelezésre 

irányulókat is. A projektek kezdetére 2015 és 2019, befejezésére 2016 és 2022 közötti 

időpontok vannak előirányozva. A projekttervek leginkább az V/a korridorra (Pozsony – 

Zsolna – Poprád – Kassa - Tiszacsernyő) összpontosulnak (13 projekttervezet), kevésbé az 

ennél nemzetközi viszonylatban jelentősebb IV-es korridorra (Jókút – Pozsony - Érsekújvár - 

Párkány) (8 projekttervezet), ugyanis míg a V/a korridor esetében vágány-felújítási projektek 

kivitelezése is tervben van az elkövetkező öt évben, addig az IV-es európai korridor esetében 

csak ezek tervdokumentációinak elkészítése.  

A dokumentum tartalmazza a 20 kilométeres Kassa-Szepsi vasútvonal villamosításának 

megvalósítását 2017-ig, valamint a projektdokumentáció elkészítését ugyanazon 160-as vonal 

(Rail 2016) további részeire (Szepsi – Rozsnyó – Fülek - Zólyom), valamint a kivitelezést is 

távlatilag 2022-ig, azonban itt szintén nem látható a forrás. Szintén a vizsgált területünkön 

található, a Regiojet magántársaság által használt Pozsony-Dunaszerdahely-Komárom 131 sz. 

vasútvonal villamosítottá és legalább részben kétvágányúvá fejlesztésének előkészítése 

(projektdokumentáció elkészítésével) is szerepel a dokumentumban. A 

projektdokumentációnak 2019-2020-ban kellene elkészülnie, ezt követően pedig a 

kivitelezésnek (erre vonatkozó határidő nem szerepel a dokumentumban), azonban itt sem 

tisztázott, biztosított a forrás. 

5.2.3 A légi közlekedés infrastruktúrája 

A dokumentum 10 projektet irányoz elő a légiközlekedés terén, ezek között az ország 3 

nemzetközi repülőterének a Pozsonyi, Kassai és a Poprádi légikikötő fejlesztése, valamint 

általános beruházások szerepelnek, tehát vizsgált területünkön nincs betervezve fejlesztés. 

5.2.4 A vízi közlekedés infrastruktúrája 

A vízi közlekedés fejlesztésére vonatkozóan a stratégiai terv összesen 6 projektet határoz meg, 

illetve ezeken belül több alprojektet is. Ezek közül 3 projekt a meglévő 3 nemzetközi 
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jelentőségű dunai kikötő (Pozsony, Komárom és Párkány - lásd 5. térkép) modernizációjára, 

fejlesztésére irányul, további 2 pedig a hajózási útvonalak fejlesztését tűzi ki célul és a 

legutolsó pedig az információs fejlesztésekre összpontosít. 

Az 1. projekt a Duna Pozsony feletti szakaszának hajózhatósági paraméterinek javítását 

irányozza elő, az ott meglévő akadályok felszámolása által, abból a célból, hogy a Duna 

stratégiában meghatározott mobilitás és intermodalitás javítása elérhetővé váljék valamint, 

hogy az AGN szerződésben szereplő hajózási paraméterek 2022-ig elérhetővé váljanak a Duna 

1 880,26 és 1862 folyamkilométer közötti szakaszán is.  

A 2. projekt a Pozsonyi közkikötő modernizációjára és kiépítésére vonatkozik, mégpedig a 

kikötői infrastruktúra fejlesztése által. 

A 3. projekt a Vág vízi út hajózhatóságának megoldását irányozza elő Komárom - Galgóc 

között azáltal, hogy technikai megoldásokat alkalmaznak a hajózhatóság akadályainak 

felszámolására. A dokumentum itt például konkrétan megemlíti a Gútánál 2021-ig 

megépítendő hajózási célt szolgáló duzzasztót, továbbá több helyen meglévő hajózócsatornák 

rekonstrukcióját és kiépítését is előirányozza a folyón egészen Trencsénig. 

A 4. projekt a Pozsonyi és a Komáromi közkikötő modernizációjára és kiépítésére vonatkozik.  

Az 5. projekt a Párkányi közkikötő modernizációját és kiépítését tűzte ki célul, valamint 

Pozsony és Komárom esetében 7, Párkány esetében pedig 6 területet, részprojektet foglal 

magába, amelyek a következők: 

1. Az infrastruktúra modernizációja (kikötési egységek, rézsűk, lépcsők, parti járdák, 

várakozásra szolgáló horgonyzási egységek) 

2. A kikötési és szilárd burkolatú terek revitalizációja és kiépítésének befejezése 

3. A kiépített parkolóhelyek modernizációja, a kikötői objektum fejlesztése; Komáromban 

mezőgazdasági terménytároló, Párkány esetében a személykikötő kiépítése, 

közművesítése 

4. A hajózhatóság javítása a kikötő egyes részeiben 

5. Sport- és szabadidős hajózásra szolgáló közkikötő kiépítése 

6. A keletkező hulladék gyűjtésének és likvidációjának bebiztosítása 

7. Komárom és Pozsony esetében LNG töltőállomások kiépítése 

A fenti projektek előkészítésére általában a 2014 - 2018 közötti időszak, megvalósításukra a 

2017 - 2023 közötti időszak lett előirányozva.  
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A 6. projekt elnevezése Folyami információs rendszerek bevezetése és az EU belföldi folyami 

hajózást szolgáló információs szolgáltatások harmonizált fejlesztését előirányzó 2015/44/ES 

irányelvben meghatározott célok gyakorlati megvalósítását tűzi ki abból a célból, hogy az 

folyami információs szolgáltatások által növekedjen a belföldi hajózási útvonalak (Duna és 

Vág) biztonsága, effektivitása, lehetővé váljék a multimodalitás, azaz lehetőség legyen 

logisztikai fejlesztésre, a vízi közlekedés más közlekedési eszközökkel való összekötésére. 

 

Összefoglalva elmondható tehát, hogy a vizsgált terület a közúti- és különösen a vasúti 

infrastruktúra-fejlesztési tervekben alulreprezentáltan szerepel, kiváltképp igaz ez a 

gyorsforgalmi utak fejlesztésére. Különösen fájó, hogy a Pozsony környéki PPP projektet 

kivéve, nem lett elkülönítve forrás az R7-es kiépítésére és az R2-es esetében is csupán a 

Rozsnyó és Kassa környéki szakaszok kiépítése látszik biztosítottnak és nem tudni honnan 

lesz forrás a Rimaszombat és Losonc környéki szakaszokra, amelyek az E58-as (50-es) út 

legproblémásabb: legkisebb áteresztő képességű, dombok között kanyargó balesetveszélyes 

szakaszait hivatottak kiváltani. 

Problémás egyes tervezett gyorsforgalmi útszakaszok vonalvezetése is, amelyben nem veszik 

figyelembe az egyes régiók igényeit,
108

 sőt akár petíciókat is figyelmen kívül hagyva, azokat a 

régiókban élők rovására módosították. Gondoljunk az R7-es Érsekújvár-környéki 

szakaszára.
109

 

A főútvonal-fejlesztéseknél hiányolom azt, hogy néhány még a szocializmus időszakában 

elkezdett vagy eltervezett mentesítő, illetve elkerülő út megépítésével még csak nem is 

számolnak.
110

 Meglehetősen sok helyen jelentős teherforgalmat is lebonyolító első osztályú, 

sőt nemzetközi utak szelik át a településeket, amelyek elterelésének megoldása és/vagy 
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 Az R3-as esetében a tervek számoltak a Garam-menti alternatívával is, azazhogy az út Zólyom 

helyett Garam-szentbenedeknél ágazna ki az R1-ből és Léva érintésével Párkánynál lépné át a határt. 

Ez a verzió amellett, hogy a másik alternatívával /Zólyom-Korpona-Ipolyság/ szemben nagyobb 

lakosságú területet vonna be a gyorsforgalmi úthálózatba, kevésbé hosszú és munkaigényes lenne 

annak következtében hogy nagyrészt alföldi területen haladna. 
109

 Az R7-es eredeti terveiben Érsekújvárt délről kerülné meg, így közvetlenül bekötve a város ipari 

területeit Gúta, Ógyalla, Zselíz városok térségeit is (lásd a 8. térképen – szaggatott vonalak). 
110

 Ilyen elkezdett, de csak részben kivitelezett beruházás volt például a Párkány központját észak-

északnyugat irányból tehermentésítő út, illetve a Garamkálnát elkerülő út építésének befejezése. Az 

előbbi esetében egy rövidebb szakaszról lenne szó, az utóbbi esetben pedig a Mohi atomerőmű 

építésekor elkészült útszakasz, illetve vasúti felüljáróhoz kapcsolódóan a falu déli részét elkerülő 

útszakasz megépítéséről. 
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meglévő egyéb korlátozó tényezők eltüntetése évtizedek óta várhat magára. Ilyen például 

Nagymegyer és Köbölkút esete, ahol a településeket elkerülő utak elkészítéséről van szó, az 

előbbi esetében „E‖ jelű nagyon jelentős kamionforgalommal terhelt útról van szó,
111

 az 

utóbbi esetében azért is lenne fontos egy ilyen út megépítése, mivel a vasúti aluljárót nem 

használhatják a magasabb gépkocsik, amelyek emiatt nagy kerülőre kényszerülnek. A szlovák-

magyar határtérség útjainak illetve maguknak a határon átvezető utaknak forgalmi 

kapacitásnövelésére azért is égető szükség lenne, mivel az EU-hoz való csatlakozás után eltelt 

egy évtized alatt a magyar-szlovák határszakasz átkelőin keresztülhaladó forgalom 2,35 -

szörösére nőtt.
112

 

A vasútfejlesztés terén az európai viszonylatban nem túl jelentős V/a folyosó fejlesztése van 

erőltetve a IV-es európai folyosó rovására, míg az előbbi esetében jelentős vágányátépítések, 

áteresztőképesség növelő komplex vasúti hálózati fejlesztések, teljes körű átépítések vannak 

előirányozva, addig az utóbbi esetében csupán az ERTMS európai vasúti irányítási rendszer 

bevezetésére biztosított a forrás. 

Míg a légiközlekedés-fejlesztési beruházások teljesen elkerülik a vizsgált területet, addig a 

Dunának köszönhetően a vízi fejlesztések döntően Dél-Szlovákiában vannak, bár itt is vannak 

tartalékok, például dokumentumból hiányolom a komáromi kikötő különböző (főleg helyi és 

regionális) tervekben, stratégiákban előirányzott jelentősebb fejlesztését, például azt, hogy a 

Harcsási új kikötő kiépítéséről még csak tervdokumentáció készítésének előirányzata sem 

szerepel. További hiátusa a stratégiának a kikötők és térségük komplex multimodalitás-

fejlesztésének hiánya is. 

5.3 Baross Gábor terv 

A Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság 2014. május 22-i konferenciáján bemutatott, 

főként Dél-Szlovákiában élő gazdaság- és területfejlesztéssel foglalkozó szakemberekből álló 

szerzői gárda által elkészített Baross Gábor terv az első olyan stratégiai dokumentum, amely 
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 Nagymegyerről indul ki a Győr irányába vezető 13-as út, amely a Dunán (Pozsony kivételével) 

egyedüli teherközlekedés lebonyolítására is alkalmas dunai átkelőhelyre, a medvei hídra vezet. 
112

 A Magyar Közút becslése alapján, ugyanis a Schengeni övezetbe belépve 2007 decemberében 

megszűnt a tételes forgalomszámlálás a be-és kilépésekhez kapcsolódóan (Kuttor – Ocskay 2015 - p. 

499). 
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Dél-Szlovákia területére fókuszálva határozza meg a terület- és gazdaságfejlesztési 

prioritásokat. A 155 oldalas dokumentum az általa tárgyalt 17 vegyes lakosságú dél-szlovákiai 

járás számára a jelenlegi helyzet felmérését, majd a célokat és prioritásokat, valamint a 

kitörési pontokat határozza meg. 

A dokumentum a következő 5 fő részből áll: 

I. A fejlesztési terület meghatározása 

II. Dél-Szlovákia/Felvidék helyzetelemzése 

III. Dél-Szlovákia/Felvidék fejlesztési stratégiája 

IV. A fejlesztések lehetséges forrásai 

V. Intézményi javaslat (Baross Gábor Terv 2014 p. 3) 

Az I. részben a dokumentum lehatárolja a vizsgált területet. Azon térségeket kívánja vizsgálni 

járási szinten, amelyek a magyarság által lakottak, valamint a 2 nagyvárost, ahol ugyan 

szórványban, de összességében jelentős létszámban élnek magyarok. 

A dokumentum II. része a legnagyobb terjedelmű, az ország, majd a vizsgált terület világban, 

Európában valamint Szlovákián belüli gazdasági helyzetét illetve versenyképességét vizsgálja, 

ahol kitér a közigazgatási felosztásra és a hátrányos területi beosztásból kifolyó hátrányokra is. 

Ezután az ágazati helyzetképek, majd ennek végén a SWOT elemzések következnek Dél-

Szlovákia makrogazdaság, társadalom, mezőgazdaság, turizmus, környezetipar és -védelem, 

KKV szektor, K+F+I tevékenységek, közlekedés és egészségügy témaköreiben. 

A III. rész a fejlesztési stratégia részleteivel foglalkozik, jövőképet vázol fel, amelyet az 

önszerveződő képességre, ebből kifolyólag megújuló gazdasági és társadalmi 

kapcsolatrendszerekre épít, kiemelve, hogy a térségnek abból kell erőt kovácsolnia, hogy 

Magyarország és Szlovákia között összekötő kapcsot képez. Ez alapján lettek meghatározva az 

átfogó, stratégiai, horizontális célok valamint a kitörési pontok is. A stratégiai célok és kitörési 

pontok három fejezetbe kerültek besorolásra:  

I. Helyi adottságokra alapozó autonóm gazdaságfejlesztés - itt a következő kitörési pontok 

kerületek meghatározásra: 1. Agrárium, élelmiszeripar és erdőgazdálkodás, 2. Turizmus, 3. 

Megújuló energia és zöldgazdaság, 4. Helyi és hálózati gazdaság, 5. Nemzeti, fejlesztési és 

szakmai együttműködési programok és az érdekképviseleti rendszer.  



108 

 

II. Versenyképes szlovákiai magyar gazdaságfejlesztési környezet létrehozása, a következő 

kitörési témakörökkel: 1. Befektetés-ösztönzés, térségi termelési és ipari hagyományokon 

alapuló hálózati gazdaságfejlesztés, 2. Közlekedés, 3. K+F és kreatív ipar 

III. Szlovákia pénzügyi és üzleti környezetének fejlesztése – kitörési pontok: 1. Pénzügyi, adó- 

és jogszabályi környezet, 2. Az emberi erőforrások fejlesztése – oktatás és képzés, 3. 

Fejlesztéspolitikai környezet, 4. Gazdaságstatisztikai adatgyűjtés – országos és Dél-Szlovákiai 

szinten (Baross Gábor Fejlesztési Fórum felállítása) 

A dokumentum IV. része a Fejlesztések lehetséges forrásait próbálja meghatározni, amelyet 

elsősorban az EU-s források igénybevételével lát megvalósíthatónak, egyrészt Szlovákia uniós 

kohéziós, strukturális forrásainak kihasználásával a 2014-2020 időszakban és másrészt pedig 

egyéb fejlesztési források bevonásával az EU-ból (pl. Horizon 2020 illetve FP7, CIP, 

JEREMIE, JESSICA).  

Végül a dokumentum az V. részében a kitűzött célok elérésének előmozdítására egy 

intézmény-felállítási javaslatot is megfogalmaz, amelynek gerincét egy ügynökség 

(nonprofit gazdasági társaság) adná, amely koordinálná, illetve menedzselné a BGT 

megvalósítását. A dokumentum végén egy megvalósíthatóság-eredménymátrix és a kiemelt 

projektek/programok időbeli ütemezése található meg. A dokumentum összességében átfogó 

képet ad Dél-Szlovákia helyzetéről, a meglévő problémákról és a lehetséges kitörési pontokról 

illetve a kitöréshez, felzárkóztatáshoz szükséges teendőkről. Mindezek megvalósításához 

viszont félő, hogy nem lesz meg a megfelelő felsőbb akarat, illetve a régió nem fogja tudni 

átültetni akaratát, a megvalósításhoz szükséges menedzsmentszervezet nem tud majd 

megalakulni és megfelelő irányítás nélkül, lebonyolító szervezet híján reálisan fennáll a 

veszélye, hogy a dokumentumban meghatározott célok írott malasztok maradnak. 

 

6. HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMOK A MAGYAR-

SZLOVÁK HATÁRON 

Napjainkban Kelet-Közép-Európában a fejlesztési stratégiák, programok megvalósítása, a 

hatékony terület- illetve településfejlesztés elképzelhetetlen külső források, a pályázatok 

kiaknázásából adódó lehetőségek kihasználása nélkül. Ez különösen érvényes a határ menti 

területeken fekvő, gyakran halmozottan hátrányos helyzetükből, fekvésükből adódóan sokszor 

rossz gazdasági, társadalmi helyzettel, elérhetőséggel rendelkező régiókra illetve magukra az 
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ottani településekre is. Az ilyen mikrorégiók valamint a bennük található települések általános 

jellemzését több perifériákkal foglalkozó kutató tárgyalta, lásd pl. G. Fekete Éva (2009) vagy 

Csehországban Stanislav Řehák témába vágó publikációit (Řehák 2001, 2004). 

A határ menti területek kiemelt, célirányos fejlesztésére hozta létre a 90-es években az Európai 

Unió és annak elődszervezete a határon átnyúló együttműködési programokat INTERREG 

elnevezéssel (Forman 2001), amelyek elsődleges célja a szubállami szereplők 

együttműködését támogatni, ezáltal is segíteni az országok integrációját (Sodupe, Kepa 1999). 

A 80-as évektől kezdve az EK-ban a határon átnyúló együttműködések és kapcsolatok 

minőségében paradigmaváltás következett be, amely új intézményi struktúrák kiépítéséhez, 

valamint ezzel kapcsolatos fejlesztési programok beindításához vezetett, ezáltal 

intézményesen támogatva a határon átívelő együttműködések erősítését, távlatilag pedig a 

„határok nélküli Európa‖ létrehozását (Baranyi 2014 p. 28), így hozzájárulva a határokkal 

különösen szétszabdalt kelet-közép-európai országokban a 80-as évek második felében 

beindult reformfolyamatokhoz. 

A vizsgált határszakasz területének fejlesztését eddig három program célozta meg. Az EU-hoz 

való csatlakozást megelőzően a PHARE CBC, mint előcsatlakozási alap, a csatlakozás utáni 

első rövidített 2004-2006-os programozási időszakban az INTERREG IIIA és a 2007-2013-as 

időszakban az Európai Területi Együttműködés (ETE) célkitűzés,
113

 magyar-szlovák 

határtérséget érintő programjai (Hakszer 2017). Az új, 2014-2020-as programozási időszakot 

érintő Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program dokumentációja 2014  

őszére elkészült, majd 2015 októberében fogadta el az Európai Unió.
114

 Az EU által 

meghirdetett fenti programok egyre inkább választ jelenthetnek a Magyarország és Szlovákia 
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 Az ETE az EU Strukturális alapjainak önálló 3. célterülete volt a 2007-2013-as 

programperiódusban, amely a 2004-2006-os INTERREG Közösségi Kezdeményezés Programjait 

váltotta fel. A Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 3. cikk (3) pontja kimondja, hogy az „európai 

területi együttműködés‖ célkitűzés arra irányul, hogy erősítse a határokon átnyúló együttműködést 

közös helyi és regionális kezdeményezések útján, a transznacionális együttműködést az integrált 

területi fejlődéshez vezető, a közösségi prioritásokhoz kapcsolódó intézkedések révén, valamint az 

interregionális együttműködést és tapasztalatcserét a megfelelő területi szinten (Pályázat 2015). 
114

 Az új INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 az Európai 

Bizottság által elfogadott program dokumentum megtalálható a program weboldalán a következő 

helyen: http://www.skhu.eu/site/upload/564369b49efe2/56606c9ea965e/56606dbb4ea12.pdf ) keretén 

belül 5 prioritás került kialakításra, ezek a következők: 1. Természet és kultúra (részesedése a teljes a 

felhasználható összegen belül 42%), 2. Határon átnyúló mobilitás javítása (19 %), 3. Fenntartható és 

minőségi munkaerőpiac és munkaerő mobilitás (19 %), 4. A közintézmények és a határ (folyt. 110. o.) 

 

http://www.skhu.eu/site/upload/564369b49efe2/56606c9ea965e/56606dbb4ea12.pdf
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határ menti területein meglévő közös gondokra. A települések gazdaságának, társadalmának 

közös fejlesztése, az ott meglévő „térszerkezeti lyukak‖ felszámolására, vonzáskapcsolataik 

helyreállítására és ezáltal e területek gazdasági-társadalmi kohéziójának, így a periféria jelleg 

felszámolásának előmozdítására jó eszköz lehet a fenti programokban megfogalmazott célok 

megvalósítása. 

6.1 A PHARE CBC program (1999-2003) 

Térségünk 21. század első évtizedében Unióhoz csatlakozó államai EU-s felkészülésük során 

megismerkedhettek az előcsatlakozási programokkal. 1991-től az OECD PIT programjával 

(OECD PIT), majd pedig az Európai Közösségek előcsatlakozási alapjaival: a PHARE, az 

ISPA és a SAPARD programokkal. A PHARE támogatások folyósítása támogatott országok 

részére attól függött, hogy az adott ország előrelépést ért-e el a demokráciára való átmenetben. 

Ezeket a feltételeket Koppenhágai kritériumoknak
115

 hívták. A kritériumok közé 1995-től az 

adminisztratív kapacitások integráció-kompatibilissé tételét is besorolták (Pawera 2013 p. 

165). A feltételek megfelelő teljesítése nem minden országban sikerült egyszerre. Elsőként 

Magyarország és Lengyelország részesült a PHARE támogatásokban (a PHARE rövidítésben 

is csak e két ország neve szerepel),
116

 majd fokozatosan kiterjedt a többi rendszerváltó közép- 

és délkelet-európai ország, így Szlovákia átalakulását célzó projektjeire is. 

                                                                                                                                                         
mentén élők együttműködésének javítása (14%), 5. Technikai segítségnyújtás (6 %). A beavatkozási 

területek száma tehát az előző programozási időszakhoz képest (ott 7+5 beavatkozási terület volt + a 

technikai segítségnyújtás) szűkült, ez megfelel a „koncentráció‖ elvének, ami az előző programban 

tapasztalt túlságos elaprózódottság (sokat markoltunk és keveset fogtunk...) után mindenképp pozitív 

változás. Az új programra összesen 155 808 987 EUR ERFA keret áll majd rendelkezésre, ami 

csaknem 21 millióval kevesebb, mint az előző időszakra előirányzott volt. Ez annak tudható be, hogy 

míg a magyar hozzájárulás (95 721 555 EUR) nagyjából megfelel az előző időszakinak, addig a 

Szlovákia esetében ez lecsökkent 60 087 432 euróra. 2015. decemberében beindult az új program 

weboldala a http://www.skhu.eu, amelyen bővebb információ található a programról. Az első pályázati 

kiírás meghirdetésére 2016 nyarán került sor, a 2016. november 3-i leadási határidőig 348 pályázat 

érkezett, amelyek elbírálása 2017. márciusában folyamatban van (INTERREG V-A SK-HU 2016). 
115

 A Koppenhágai kritériumokat még 1978-ban határozta meg az Európai Tanács, abból a célból, hogy 

politikai kritériumokkal elérésével a jövendő tagállamok a csatlakozásig bizonyos emberi jogi és 

demokrácia-szintet érjenek el, így akadályozva meg azt, hogy a csatlakozásra váró államok /akkor 

Görögország, Spanyolország és Portugália/ diktatórikus berendezkedés irányába térjenek ki.  
116

 Az 1989-ben keletkezett „PHARE‖ elnevezés jelentése: „Poland and Hungary: Assistance for 

Restructuring their Economies‖ programme. 

http://www.skhu.eu/
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 A PHARE-n belül a PHARE CBC előcsatlakozási programok, az INTERREG közösségi 

kezdeményezés programjaiból folyósítandó támogatások befogadására voltak hivatottak 

felkészíteni a kelet-közép európai államokat. A PHARE CBC programokat az Európai 

Bizottság PHARE CBC-ről szóló 2760/98. sz. Rendelete szabályozta. A Magyarország-

Szlovákia PHARE CBC program 1999 és 2003 között országonként évente 2-2 millió euró 

EU-s támogatási összegből gazdálkodhatott, ami a Szlovéniával közös program után a 

második legalacsonyabb összeg volt Magyarország esetében (Mezei 2008) és a legkevesebb 

volt Szlovákia összes határ menti PHARE programjai közül,
117

 ami miatt sok potenciális 

projektre, amelyek megfeleltek a pályázati kritériumoknak, egyszerűen nem jutott forrás. Ezt a 

tényt fájlalták is a határvidék szervezetei (Kruppa 2003, p. 186). Hogy mi okból volt ilyen 

kicsi ez az összeg, erre vonatkozó dokumentumokat nem találtam, így az okokat csak 

találgathatjuk.  

Az első években főleg valamely mikrorégió komplex problémáját megoldó nagyprojektre 

lehetett fordítani a támogatást. Ilyen volt például a Tokaj-vidéki települések szennyvíztisztítási 

gondjainak megoldására irányuló projekt, vagy a Gömör–Tornai-karszt vidékét feltáró Pelsőc 

– országhatár út első szakaszának megépítése. A további projekteket lásd: (Mezei 2008) illetve 

(PHARE CBC 2005). A nagy projektek mellett megjelent az ún. kisprojekt alap is, összesen 

évi 200 000 eurós forrásösszeggel, amelyből 5 000 - 50 000 euró közötti humánerőforrás-

fejlesztési, illetve kapcsolatépítési célokat szolgáló projektek kerültek kivitelezésre. 

A 2002-es és 2003-as programévben a kis- és nagyprojektek egyfajta ötvözetét képező ún. 

grantsémák is megjelentek, amelynek a megvalósítása – az „n+2‖
118

 szabálynak megfelelően – 

2004 és 2005 közé esett (bővebben lásd: Hakszer 2006, 2012). Az előbbi évben a 

Környezetvédelmi grantséma került meghirdetésre. Itt kistelepülési szennyvízelvezetési illetve 

-kezelési beruházások, ezek dokumentációira irányuló, valamint környezettudatosságot 

fejlesztő nem beruházási jellegű projektek nyertek támogatást. E grantsémán belül összesen 10 

projektet (4 invesztíciós és 6 „szoft‖) valósítottak meg. A beruházási projektek olyan határ 

közeli településeken valósultak meg, amelyek hasonló célú EU-s alapokból nem kaphattak 

                                                 
117

 Szlovákia osztrák PHARE programjára évi 6 millió euró, a lengyelre évi 4 millió euró 

forrásösszeget kapott az EU-tól. 
118

 Az n+2 szabály azt jelenti, hogy egy adott évre szóló pénzügyi allokációt legkésőbb két évvel az 

adott év utáni határidővel kell felhasználni. /Megj. a 2007-2013-as programozási időszaknál egyes 

évek esetében már n+3 szabály is használatos./ 
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támogatást (2000 fő alatti lakosságszám), ezáltal esélyt kaptak a probléma megoldására olyan 

gyakran környezeti szempontból veszélyeztetett helyeken is, ahol másképp ez nem volt 

megoldható. Például a Gömör–Tornai-karszt szorosan vett karsztterületén – rendkívül ritkán 

lakott területen – elhelyezkedő néhány település egyikében, a karszt „tetején‖ elterülő Szilice 

esetében (Telbisz et. al. 2014). A nem beruházási projektek pedig a környezetvédelmi 

beruházások tervezéséhez, a környezetvédelmi károk enyhítéséhez és a környezeti tudatosság 

javítására fordított erőfeszítések támogatásához járultak hozzá. 

A Gazdaságfejlesztési grantséma pályázatai gazdaságfejlesztési eszközök, pl. ipari parkok 

kialakításának elősegítését és vállalkozói inkubátorházak alapítását tűzték ki célul. A nem 

beruházási projektek keretében főként humánerőforrás fejlesztési programok illetve 

tervdokumentációk elkészítését támogatták. Itt 12 sikeresen megvalósult projektet tudhatunk 

magunk mögött. A grantsémák esetében a legsikeresebbek a kelet-szlovákiai Rozsnyói járás 

pályázói voltak. A projektek hozzájárultak a legelmaradottabb területeken a beruházási 

feltételek javításához és a kezdő kisvállalkozások elindulásához szükséges alapok 

megteremtéséhez. 

Már a PHARE CBC projektek esetében megfigyelhető volt a keleti térségek aktivitása (7. 

táblázat). Mind a pályázatszám, mind pedig a sikeresen véghezvitt projektek esetében  

8. térkép: A PHARE CBC Program keretében (2001-2003-as pénzügyi memorandumok) 

megvalósult projektek száma az egyes járásokban 100 000 lakosra 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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Kassa megye
119

 áll az élen, ezen belül is kiemelendő a Rozsnyói járásban lévő szervezetek 

aktivitása (Hakszer 2006 alapján), a sikeres projektjavaslatok 100 000 lakosra jutó számát lásd 

a 8. térképen. 

6.2 INTERREG III A Program (2004-2006) 

A EU-hoz való csatlakozás után az első rövidített, három éves programozási időszak keretében 

az INTERREG III A programba kapcsolódhattak be a határ menti régiókban fekvő 

szervezetek. A vizsgált Magyarország - Szlovákia - Ukrajna Szomszédsági Program keretében 

két pályázati forduló került lebonyolításra. A program az előzőtől több szempontból eltérő 

volt, a döntéshozatal és a finanszírozás módjában jelentősen eltért a PHARE CBC-től. A 

PHARE CBC aránylag centralizált rendszerben működött, ugyanis szinte minden döntéshez 

(projektek kiválasztása, közbeszerzések) az EU, illetve az Unió adott országban székelő 

Delegációjának előzetes (ex-ante) jóváhagyására volt szükség. Az INTERREG program 

esetében (majd pedig a további programozási időszakokban) az EU közvetlenül a 

Programdokumentumot fogadja el, az implementációt már az adott országok felügyelik, tehát 

a projektek kiválasztását is a helyi szereplőkre bízza az Unió és már csak utólagos (ex-post) 

elszámolás történik az Unió irányába. Ez nagy mértékben megkönnyíti, illetve meggyorsítja 

döntéshozatalt és magát a program-megvalósítást (Kruppa 2003, pp. 109-110). 

A HU-SK-UA program a szlovák-magyar PHARE CBC-től területileg is különbözött, mivel 

trilaterális volt, tehát itt már az ukrajnai Kárpátalja és az ezzel határos Eperjesi kerület 

szervezetei is jogosultak voltak a pályázásra (HU-SK-UA 2004-2006), ami által a keleti, 

fejlesztésekben elhanyagolt hármas határ régiója is esélyt kapott arra, hogy kétoldalú projektek 

mellett, akár háromoldalú közös projektek megvalósításra kerüljenek. A HU-SK-UA 

Szomszédsági Program tehát Szlovákia területén az implementált INTERREG IIIA programok 

közül egyedülálló volt, Magyarország esetében viszont volt még egy hasonló háromoldalú 

program a szintén aránylag rövid Szlovéniával és Horvátországgal közös határszakaszon 

(SLO-HU-HR 2004-2006 Program). 
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A szlovákiai megyék (NUTS III szintű régiók) hivatalos elnevezése önkormányzati kerület 

(samosprávny kraj), azonban a közbeszédben inkább a kerület (kraj) illetve megye (ţupa) elnevezés 

használatos. A jelen munkában szinonimaként használjuk őket. 
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A HU-SK-UA Szomszédsági Program jóval nagyobb népszerűségnek örvendett, mint a 

PHARE CBC HU-SK program, a következő okokból: 

1) Nagyobb összegre lehetett pályázni (összesen csaknem 32 millió euró
120

 állt rendelkezésre 

Magyarország és Szlovákia esetében ERFA, Ukrajna esetében pedig TACIS forrásból, 

valamint az egyes országok által nyújtott társfinanszírozásból), mint az előcsatlakozási 

programok keretében; 

2) A program propagálására rendelkezésre álló eszközök, lehetőségek is erősebbek voltak;  

3) A PHARE CBC-vel összehasonlításban sokkal több területen lehetett pályázni: két 

prioritáson belül összesen 6 intézkedésre. A „Határon átnyúló társadalmi és gazdasági 

együttműködés” elnevezésű prioritás keretében „A határon átnyúló üzleti együttműködés 

támogatása‖, „Intézményi együttműködés‖ és a „Mikro projektek – helyi közösségek közötti 

kapcsolatépítés‖ (gyakorlatilag a PHARE CBC Kisprojekt alap utódja) intézkedésekre illetve a 

”Határon átnyúló környezetvédelem és közlekedés” prioritáson belül pedig „A 

környezetvédelmi politikák és kapcsolódó kis léptékű beruházások határon átnyúló 

koordinációja‖, „Határon átnyúló természetvédelmi együttműködés‖ valamint a „Kis léptékű 

közlekedési és távközlési infrastruktúra kiépítése‖ elnevezésű intézkedésekre lehetett pályázni 

(Forrás: HU-SK-UA 2004-2006). 

A fenti okok miatt a beérkezett pályázatok száma rendkívül magas volt és a tapasztalatok 

szerint színvonaluk is megütötte a mércét. 

Az első pályázati fordulóban a programterületen az 5 megnyitott intézkedésre (itt az 1.3-as 

„Mikro projektek‖ intézkedésre még nem lehetett pályázni (Forrás: HU-SK-UA 0501)) 

összesen 314 pályázat érkezett be, ennek többsége (165) magyarországi főpályázóval 

rendelkezett, 143 szlovákiai és 6 szervezet pedig ukrajnai volt. Az első pályázati fordulóban a 

sikerességi ráta csaknem 15 százalékot ért el, így összesen 47 projektet szerződtek le, ebből 24 

magyarországi, 21 szlovákiai és 2 kárpátaljai. Mind a pályázók száma, mind pedig a 

megvalósult sikeres projektek száma keleten volt a legmagasabb. A kiválasztott 

projektjavaslatok jó minőségének bizonyítéka, hogy a leszerződött projektek közül csak 

elvétve fordult elő olyan, amely nem lett sikeresen befejezve, illetve a kimeneti indikátor 

mutatók nem teljesítve. 
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 A 31,733 millió eurós összegből 23,8 millió euró volt EU forrás és 7,933 euró a nemzeti 

társfinanszírozás összege (HUSKUA Programme Complement 2005 p. 47). 
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Az adatok területi aggregálásával a következő eredményekre jutunk.
121

 A beadott pályázatok 

számában és a kérelmezett összeg nagyságában is Szabolcs-Szatmár-Bereg megye áll az első 

helyen, a másodikon Borsod-Abaúj-Zemplén, amelyeket a Kassai kerület követ. A jóváhagyott 

pályázatok számában is mindkét országban a keleti területek vezetnek, olyannyira, hogy a 

Kassai kerületből származik a megvalósult projektek több mint kétötöde, itt a sikerességi ráta 

(a jóváhagyott projektek aránya a beadottakhoz viszonyítva) meghaladja a 25 %-ot, Kassa  

 

9. térkép: A 2004-2006-os HU-SK-UA Szomszédsági Program keretében sikeres 

projektek száma az egyes járásokban 100 000 lakosra 

 

Forrás: saját szerkesztés 

megyét a másik kelet-szlovákiai kerület, az Eperjesi követi szintén 20 %-ot meghaladó 

sikerességi mutatóval. A másik szélsőértéket az amúgy is eléggé passzív, alig pályázó 

legnyugatibb két régió a Pozsonyi és Nagyszombati kerület érte el, az előbbi még a 10 

százalékos sikerességi rátát sem érte el, az utóbbi pont 10 százalékot. 

Az első forduló lebonyolítási problémái miatt a második pályázati forduló egyszerre már csak 

a szlovákiai és magyarországi pályázók számára lett meghirdetve (Lados, M. et al. 2008), 

ennek ellenére még nagyobb népszerűségnek örvendett, amiben a program köztudatba ivódása 

mellett az is szerepet játszhatott, hogy itt már az összes prioritási komponens meghirdetésre 

került. Határidőig 489 pályázat került benyújtásra, ezúttal Szlovákiából (277 főpályázó) már 

                                                 
121

 Aggregálás esetében a kapott adatokkal illetve eredményekkel mindig óvatosan kell bánnunk, mivel 

a kialakított területegységek lehatárolása lényegében minden esetben önkényesen történik (Openshaw 

idézi Dusek 2004 p. 136). 
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többen pályáztak, mint Magyarországról (212), viszont a magyarországi partnerek magasabb 

összeget kérelmeztek, a 86 329 809 euró 57,5 %-át. A 2. fordulóban összesen 64 projekt került 

szerződéskötésre majd megvalósításra, ebből 37 Magyarországon és 47 Szlovákiában. A 

projektmegvalósítás során megmaradt, illetve a szlovák korona euróval szembeni 

felértékelődésének köszönhetően nyert összegekre 2008-ban Szlovákiában további 6 várólistás 

projektet szerződtek le, ennek is köszönhető, hogy a program fiskális szempontból 

egyértelműen sikeresnek mondható, mivel a rendelkezésre álló ERFA összeg gyakorlatilag 

100 %-ban kimerítésre került (INTERREG 2011). 

A második körös pályázatok regionális eloszlása tekintetében még mindig a Kassai kerület 

vezet a pályázatok csaknem 1/3-ával, a második helyre a Nyitrai kerület került, innen kis híján 

a projektjavaslatok ¼-e kerül ki, őket az előzőekben nem nagyon aktív Besztercebányai 

kerület követi, majd pedig kisebb visszaeséssel (elsősorban a kérelmezett összeg tekintetében) 

az Eperjesi következik. Az Ukrajnával határos, jelentősebb ruszin lakossággal rendelkező 

kerület visszaesésének az oka abban is keresendő, hogy keleti szomszédunk ebben a pályázati 

körben nem vett részt, számukra egy későbbi (e dolgozat részét nem képező) pályázati forduló 

nyílt meg. A sereghajtók ezúttal is a Pozsonyi és a Nagyszombati kerületek, a pályázatok 9 % 

és 7 %-val. Összehasonlítva az első és második pályázati fordulót a projektek száma megnőtt, 

ugyanakkor átlagos méretük jelentősen, csaknem egyharmadára lecsökkent, amelynek az oka 

abban keresendő, hogy a második pályázati körben megjelent a 1.3-as intézkedés (Priorities 

2005) is, amelynél kisebb, maximum 50 000 eurós projektekkel lehetett pályázni. Az egyes 

fordulókban nagyon jelentős volt a túljelentkezés: az igényelt összeg a rendelkezésre álló 

forrás nagyágához viszonyítva már az elsőben is meghaladta annak a hét, de a másodikban 

csaknem elérte a nyolcszorosát. 

A sikerességi arány regionális összehasonlításban is meglehetősen nagy szórást mutat. 

Átlagosan az első fordulóban csaknem 20, a másodikban 17 százalék volt a leadott 

projektjavaslatok sikerességi aránya. Az első fordulóban egyértelmű egyenes arányosságot 

mutató összefüggés van az adott régióból leadott pályázatok száma és sikerességük között. A 

legsikeresebb a legaktívabb Kassai kerület volt, az innen érkezett pályázatok több mint egy 

negyede került kiválasztásra. A legkevesebb, mindössze egy-egy projekttel kötöttek szerződést 

a Nagyszombati (10 %) illetve Pozsonyi kerületekből (8,3 %). A második fordulóban némileg 

megváltozott a helyzet, ugyanis míg Kassa megtartotta az átlagosnál magasabb sikerességi 
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arányát, a szomszédos Eperjesi kerület lett a legjelentősebben visszaeső régió, ugyanakkor 

ebben a körben az első fordulóban sikertelenül szereplő Nagyszombati és Pozsonyi kerületek, 

azaz a legnyugatibb országrészek szerepeltek a legeffektívebben: 26 % és 20 %-os sikerességi 

mutatóval (Hakszer 2006 alapján).  

Járási összehasonlításban (8. táblázat, 1. diagram) a legsikeresebb az első fordulóban 5 

1. diagram: A HU-SK-UA Szomszédsági Program keretében sikeres projektek száma az 

egyes járásokban /NUTS 4 szint/ 

 

Forrás: saját szerkesztés 
 

sikeres pályázattal a Kassa-környéki járás volt, a másodikban illetve összességében is Kassa 

városa szerepelt a legjobban, összesen 13 sikeresen véghezvitt projekttel. Kiegyensúlyozottan 

jól szerepeltek a Komáromi és Eperjesi járás szervezetei is, az első fordulóban ezek mellett a 

Nagymihályi, a másodikban pedig a Losonci és a Rozsnyói járások. Feltűnő a dél-szlovákiai 

Vágsellyei és Rimaszombati járások sikertelensége, különösen ez utóbbi határ menti járás 

passzivitása elgondolkodtató, mivel elvileg ez a rendkívül elmaradott,
122

 a munkanélküliségi 

ráta tekintetében évek óta éllovas (UPSVAR, 2016), hosszú országhatárral rendelkező járás 

egyenesen predesztinálva lenne a határ menti együttműködési projektek megvalósítására. 
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 Lásd Halás 2008 p. 364, azaz a 10. számú térképet, valamint Švecová - Rajčáková 2014 p. 292 (97-

es térkép - Szlovákia járásainak szocioökonómiai helyzete). 
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Lakosságszám arányosan a Komáromi és a Nagykürtösi járások végeztek az élen, a 100 000 

lakosra jutó projektek száma esetükben meghaladja a 6,4-et (9. térkép), őket Kassa- környék 

és Kassa város követi, 5,61 és 5,51 projekttel. Rozsnyó, Nagymihály és Losonc járásai 

esetében több mint négy, Szenc és Eperjes esetében is több mint 3,7 projekt jutott 100 000 

lakosra (8. táblázat). 

 
 

10. térkép: Szlovákia periferikus helyzetű területei 

 

Forrás: Halás 2008 p. 364 

6.3 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 

A jelenleg már befejezett, kiértékelés alatt álló, 2007-2013-as Magyarország-Szlovákia 

Határon Átnyúló Együttműködési Program céljaival és öt pályázati fordulójának
123

 

projektjeivel is meg szeretném ismertetni az olvasókat. 

A „HU-SK‖ program egyike az 5 Szlovákia területén és a 7 Magyarországon a 2007-2013-as  

                                                 
123

 Meg kell jegyezni, hogy a tartaléklistáról utólag leszerződött néhány projekteket nem foglaltam bele 

az elemzésbe, mivel ilyet csak a 4. és az 5. forduló esetében alakítottak ki, így véleményem szerint 

torzítaná az összképet. 
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programozási időszakban lebonyolított határon átnyúló együttműködési programnak
124

 és 

költségvetése a legnagyobb ezek közül, kb. 207 millió euró, amelyből az ERFA hozzájárulás a 

pályázó szervezetek típusától függően 80-85 százalékot, összesen több mint 176 millió 

eurót
125

 tett ki. Az állami költségvetések 10-15 %-ot vállaltak és a pályázók megkövetelt 

önrésze általában 5 %, kivéve az állami költségvetési intézményeket, amelyeknél nincs előírva 

saját forrás biztosítása, összhangban az egyéb, EU strukturális alapjaiból finanszírozott 

operatív programokkal (Pawera 2013 p. 254). A rendelkezésre álló támogatási forrásösszeg az 

egyes prioritások között 41 %, 53 % és 6 %-ban oszlott meg. 

A program területe elődjéhez, a 2004-2006-os programozási időszakban futó Magyarország - 

Szlovákia - Ukrajna Szomszédsági Programhoz képest két helyen változott, így 8 

magyarországi megyére és 5 szlovákiai kerületre terjed ki (Priorities HU-SK 2007). A 

módosításra azért került sor, mivel Ukrajna már egy másik program része, így a csak 

Ukrajnával szomszédos Eperjesi kerület és persze Kárpátalja kikerült belőle.
126

 A 

programterület kettéosztása mellett, több lényegbevágó változás történt annak érdekében, 

hogy a határ két oldalán lévő majdani projektgazda szervezetek együttműködése minden 

esetben valódibbá illetve szorossá váljék. Ezek közül véleményem szerint a leglényegesebb az 

volt, hogy a 2007-2013-as programozási időszaktól kezdve már csak közös projektek 

támogathatók. Ez mindenképp jó hír azok számára, akik a valódi, tartós és fenntartható 

kooperáció hívei, így a program közös projektjei által az egyértelmű gazdasági előnyök 

mellett valóban katalizátor lehet a magyar-szlovák együttműködés, együtt-gondolkodás és 

egymás megértésének fejlesztésében, illetve az egymásra utaltság magas fokának 

tudatosításában is. A program az előző időszakhoz képest ismét több célkitűzést fogalmazott 
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 Az EU fejlesztési programjainak kidolgozása hosszú időt vesz igénybe és általában már az előző 

programidőszak megvalósításának elkezdése után megkezdődik a vita a következő időszakban 

elérendő fő célokról és prioritásokról. Az EU-ban már 2007-2013-as időszak elején foglalkoztak a 

2014 utáni időszakkal például a 2008-ban az Európai Bizottság által prezentált Területi kohézióval 

foglalkozó zöld könyvében (Green Paper on Territorial Cohesion) illetve a következő évben megjelent 

6. Kohéziós Jelentés valamint a Regions Report 2020-ban. Ez utóbbi dokumentum a 2013 után 

megoldandó konkrét problémákat, feladatokat tárgyalta. A dokumentum következtetéseire épül ún. 

Barca jelentés, amely 10 pontban ún. „pillérben‖ (a felsorolást lásd: Ivaničková 2009 pp. 389-390) 

foglalja össze az ajánlásokat, valamint az EU kohéziós politikájának további irányultságára vonatkozó 

átfogó reformhoz tartalmaz útmutatásokat (Ivaničková 2009). 
125

 Az ERFA-ból rendelkezésre álló összeg pontosan 176 496 479 eurót tesz ki. 
126

 Az Ukrajnával szomszédos területeket a 2007-től működő, négyoldalú HU-SK-RO-UA ENPI 

program fedte le. A program elnevezése a 2014-2020-as időszakban HU-SK-RO-UA ENI-re változott. 
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meg, a pályázható prioritások száma maradt 2, azonban az intézkedések (beavatkozások) 

száma a Gazdaság és Társadalom prioritáson belül hétre, a Környezet- és természetvédelem 

elérhetőség prioritáson belül pedig ötre emelkedett.
127

 Teljesen új beavatkozási terület az 

egészségügy, illetve az információtechnológiai fejlesztések programba való beemelése. 

Egyetértek azokkal a véleményekkel, amelyek szerint 12 beavatkozási terület meghatározása 

egy ilyen volumenű fejlesztési program számára mindenképp túlzás volt, és szembe megy az 

EU „koncentráció‖ elvével, még annak figyelembevételével is, hogy egy nemzetközi 

fejlesztési programban mindenképp kompromisszumok kötésére volt szükség a tervezés során. 

Félő, hogy a támogatások felesleges szétaprózódása miatt a program egészében véve nem 

tudja beteljesíteni a várakozásokat, különösen hogy egyes tervezett összeköttetéseket, illetve a 

terület belső kohézióját javítani hivatott nagyberuházások nem valósulhattak meg a 

programozási periódusban. Így gyakorlatilag feleslegesen szétaprózódtak a 2007-2013-as HU-

SK programra szánt összegek, annak ellenére, hogy az utolsó pályázati fordulóban illetve 

különösen az ezt követően, a programidőszak végén lekötött tartaléklistás projektek (2*9 

projekt) főleg a nagyobb, beruházási jellegű projektjavaslatokból került leszerződésre, itt lett a 

legnagyobb az átlagos projektméret. 

6.3.1 Az öt pályázati forduló 

A program megvalósítása során összesen 5 pályázati forduló került meghirdetésre, az első a 

második programévben, azaz 2008-ban, ezt követően minden évben volt egy pályázati forduló 

egészen 2011-ig. Az utolsó pályázati kiírás 2013-ban lett közzétéve a 2. prioritáson belüli 

maradék összegekre. A kiírásokra összesen nagyjából ezer projektjavaslat érkezett be (ebből 9 

a technikai segítségnyújtást célzó, azaz TA projekt), amelyben a kérelmezők 511 154 079,61 € 

ERFA forrásigényt fogalmaztak meg (Forrás: VÁTI nonprofit kft./Széchenyi Program Iroda), 

ez a rendelkezésre álló összeg 2,9-szerese volt.  

A program közös monitoring bizottsága által elfogadott projektek száma összesen 358 (ebből 

9 TA projekt) volt, amely ERFA forrása 188,9 millió € tett ki, ebből 2014 decemberéig 315 

projekt (valamint 9 TA projekt) esetében került sor szerződéskötésre 168,6 millió € ERFA 

forrásra, amely a hét éves időszakra rendelkezésre álló teljes Uniós forrásösszeg 95,54 %-a. 
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 A 2007-2013-as HU-SK Program célterületeket részletesen lásd a programdokumentumban (HU-SK 

CBC Programme 2007 pp. 49-67) vagy a http://www.husk-cbc.eu/hu/prioritasok linkre kattintva. 

http://www.husk-cbc.eu/hu/prioritasok
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Elmondható tehát, hogy a rendelkezésre álló határidőig az öt pályázati forduló (valamint a 

tartaléklistáról kb. 18 darab) projektjeinek szerződési folyamata lezárult. A projektek 

megvalósítása 2015 decemberéig, elszámolásuk 2016 év végéig fejeződött be. 

A program merítésének állapota megfelelő, minden évben sikerült teljesíteni az adott évre 

tervezett n+3 illetve n+2 hányadot.
128

. Elmondható tehát, hogy a program során sikerül 

teljesíteni a pénzügyi tervet, de az utolsó programévre is az előző évekhez hasonlóan 30 

milliót meghaladó forrás lehívására lesz szükség a rendelkezésre álló több mint 176 millió 

eurós allokáció maradéktalan kimerítéséhez. Erre meg van az esély, ugyanis megfelelő 

mennyiségű projekt került/kerül leszerződésre majd megvalósításra az egyes pályázati 

fordulókból közvetlenül kiválasztott projektjavaslatokból és különösen annak köszönhetően, 

hogy a pályázatok megfelelő minősége lehetőséget adott az utolsó két fordulóban az 

allokáción felül tartaléklistás projektek kiválasztásához is.  

A program helyzetének fiskális elemzését követően a továbbiakban az egyes pályázati 

fordulók értékelését végzem el. 

1. pályázati forduló 

Az 1. pályázati forduló egyéb hasonló programokkal összehasonlítva meglehetősen későn, 

2008 októberében került meghirdetésre, az ERFA forrásból rendelkezésre álló összeg több 

mint 37 százalékára, 63,5 millió euróra. A határidőig 246 pályázat érkezett be, amelynek több 

mint kétharmada, 167 volt magyarországi és 79 rendelkezett szlovákiai főpályázóval. Az 

elfogadott projektjavaslatok száma 106 volt, ebből végül kereken 100 projekt lett leszerződve. 

Sok projekt a két kötelezőnél több partnerrel rendelkezett, így a pénzügyi támogatásban 

részesülő szlovákiai partnerek száma összesen 127 volt (9. táblázat). 

A benyújtott pályázatok esetében a főpartnerek regionális megoszlása a következő képet 

mutatja. Magyarországon a legtöbb projektjavaslat, szám szerint 41 db. Borsod-Abaúj-

Zemplén megyéből érkezett, amelyet Pest megye (27) illetve Komárom-Esztergom megye 

(22) követ. A legkevesebb projektjavaslat (10) a jogosult területek közül, a 3 határon átnyúló 

programban jogosult Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezett. Szlovákiában a 
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 ERFA merítés 2013.12.31-én 115 799 942,11 € (515 ezer euróval sikerült túlszárnyalni az adott 

évre vállalt ERFA merítési összeget), ami 65,61 %-ot tett ki, 2014 végén pedig 147,15 millió € (1,41 

millió euróval több a tervezettnél) összeget (83,5 %) tett ki a programozási időszakra rendelkezésre 

álló 176 496 479 € -ból (forrás: Széchenyi Program Iroda). 
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legaktívabbak a Kassai kerület pályázó szervezetei voltak 28 projektjavaslattal, amelyet Nyitra 

(16) és Besztercebánya megye követ. A legkevesebb projektjavaslat, mindössze nyolc darab a 

szintén (Sz-Sz-B megyéhez hasonlóan) 3 határon átnyúló programban jogosult Nagyszombati 

kerületből érkezett. Elmondható tehát, hogy az INTERREG IIIA programhoz hasonlóan ebben 

az esetben is a keleti területek a legaktívabbak. A leszerződött (illetve a megvalósult – lásd 10. 

táblázatot) projektek száma is a Kassai kerületben a legnagyobb, az összes projekt 36 %-a 

származik innen (járási bontást ld. lejjebb és a 9. táblázatban).
129

 

2. pályázati forduló 

A program pályázati kiírásai közül a 2009-ben lebonyolított második pályázati forduló volt a 

legteljesebb, mivel az összes intézkedésre meg volt hirdetve, ebben a körben volt a 2. 

legmagasabb a rendelkezésre álló EU-s forrásösszeg, mégpedig csaknem 50 millió euró. A 

pályázók száma 270-et ért el, amelyből az értékelés folyamán 107 volt az elfogatott pályázatok 

száma. Ez ugyan eggyel több, mint az első körben, viszont arányaiban kisebb annál. 

Különböző okok miatt néhány pályázó ezúttal is elállt projektje megvalósításától, így összesen 

101 projekt lett leszerződve, mind a beadott projektjavaslatok számát, mind pedig a 

leszerződött projektek számát illetően hasonló volt a magyarországi és szlovákiai főpartnerek 

száma, a pénzügyi támogatásban részesülő szlovákiai partnerek száma pedig csaknem hússzal 

növekedett az első fordulóhoz képest. 

Regionális bontásban a második pályázati fordulóban is domináltak a keleti országrészekből 

beérkezett projektjavaslatok. A leszerződött projektek 1/3-a, 34 került ki a Kassai kerületből, a 

második legtöbb nyertes projekt a Nyitrai kerületből származott, amelyet a Nagyszombati 

kerület követ. A legkevesebb projektet a Besztercebányai (13 db.) és a Pozsonyi (12 db.) 

kerületből implementáltak, azonban ez utóbbinál nagy növekedésnek lehettünk tanúi, mivel a 

második körben leszerződött projektszám 25 %-kal meghaladta az első körös projektek 

számát.  

Járási bontásban az első pályázati fordulóban Kassa város rendelkezik a legtöbb, 17 

támogatásban részesülő projektpartnerrel, viszont a másodikban 13 partnerével már lecsúszik 
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 Járási szint alatti, azaz településszintű elemzést a Kassai és Eperjesi kerületeket érintő összes 

operatív programra a 2007-2012-es évek közötti időszakra vonatozóan Spišiak és szerzőtársai végeztek 

(Spišiak et. al. 2013).   
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a negyedik helyre, de összességében még ekkor is a legtöbb projekt itt kerül megvalósításra (9. 

táblázat). A második legtöbb projekttel holtversenyben Pozsony város és a Kassa környéki 

járás rendelkezik, a két pályázati fordulóban összesen 26 partnerrel, ez utóbbi járás 18 

projektpartnerrel valósággal tarolt a második körben. Az említett járásokon kívül még további 

három határ menti járás: a Dunaszerdahelyi, a Komáromi és a Losonci rendelkezik összesen 

20 vagy annál több partnerrel, az előbbi kettő a második, az utóbbi pedig az első pályázati 

fordulóban ért el jobb eredményt. Négy további járás 17 és 10 projektpartnerrel rendelkezik, 

közülük kettő (Érsekújvár és Tőketerebes) közvetlen határ menti viszont a Besztercebányai és 

a Nyitrai járások távolabb esnek, e két kerületi székhelynek otthont adó járásban elsősorban 

kutató-oktató illetve egyéb állami szervezetek pályáztak sikerrel. Az előző programokhoz 

hasonlóan itt sem szerepeltek jól Közép-Szlovákia határ menti járásai, sőt az előző 

programokban még eléggé aktív Rozsnyói járás is határozottan visszaesett, innen összesen 

csupán 9 partnerszervezet van. A határtól távoli járások közül kiemelhető a Nagyszombati, az 

Iglói és a Zólyomi járások aktivitása 7, 5 és 4 partnerrel, mindhárom járásból a járási székhely 

intézményei pályáztak sikeresen. 

3. pályázati forduló 

A harmadik pályázati forduló 2010 végén került meghirdetésre, kísérletképpen 1. alkalommal 

elektronikus úton és angol nyelven történt a pályáztatás lebonyolítása, amely emiatt csak 5 

intézkedésre lett kiírva: 1.1.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.5.1 és 2.5.2 (Priorities HU-SK 2007). 65 

projektjavaslat érkezett be, ebből 42 rendelkezett magyarországi és 23 szlovákiai vezető 

partnerrel. A 20 győztes projektjavaslat közül 11 rendelkezik magyarországi és 9 szlovákiai fő 

partnerrel. A vezető partnereken kívül további 13 egyéb magyarországi és 14 szlovákiai 

projektpartner részesült támogatásban. Ezúttal a legarányosabb a regionális eloszlása a győztes 

projektjavaslatoknak, nagyjából azonos mértékben van jelen az összes régió. 

4. pályázati forduló 

A 4. pályázati kiírás 2011. június 23-án került meghirdetésre és újra a legtöbb intézkedés 

szerepel a kiírásban, kivéve néhány olyat, amely esetében az előző fordulók során kimerült a 

rendelkezésre álló keretösszeg. E pályázati forduló esetében is elektronikus módon történt a 

pályáztatás, azonban a pályázók tiltakozása miatt az irányító hatóság visszatért az előző 

fordulóban bevezetett angolról a kétnyelvű, magyar-szlovák pályáztatáshoz. A rendelkezésre 
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álló ERFA keretösszeg 49 855 581 euró volt, amely hasonló a második fordulóban 

rendelkezésre állóhoz. A pályázati felhívás 2011. október végén zárult, a határidőre beérkezett 

pályázatok száma az összes fordulót összevetve itt volt a legnagyobb: 372. A teljességi és 

jogosultági vizsgálat után 365 pályázat jutott el az adminisztratív és szakmai értékelésig, 

amelyekből a közös monitoring bizottság 99 győztes projektjavaslatot választott ki.  

5. pályázati forduló 

A 2007-2013-as program keretében 2013. április 3-án a második prioritás néhány 

intézkedésére vonatkozólag meghirdetésre került még egy utolsó, kiegészítő pályázati forduló, 

ahol a projektjavaslatok leadási határideje 2013. május 9-ben került meghatározásra. A 

program monitoring bizottsága 2013. július 8-i ülésén a beérkezett pályázatok közül összesen 

9 projektjavaslatot fogadott el. A 2.1.1 intézkedésen belül 4, a 2.3.1 (határon átvezető közúti 

kapcsolatok kivitelezése és tervezése) esetében 2, a 2.3.2-en belül egy és a 2.4.1 (folyókon 

való új átkelési lehetőségek) intézkedés estében pedig 2 projektjavaslat lett sikeres. A 

projektek közül 4 magyarországi és 5 szlovákiai főpartnerrel rendelkezik, a pénzügyi 

támogatásban részesülő partnerek száma összesen 25, ebből 15 magyarországi és 10 szlovákiai 

székhelyű. A projektek a 2014-2015. év folyamán valósultak meg. 

11. térkép: HU-SK 2007-2013 program - pénzügyi támogatásban részesülő partnerek 

száma járásonként (NUTS 4) a sikeres projektjavaslatok száma alapján 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A teljesség kedvéért megjegyzendő, hogy további projektjavaslatok leszerződése történt meg 

azok közül a projektjavaslatok közül, amelyek a 4. vagy az 5. pályázati fordulóban 

tartaléklistára kerültek, kb.18 ilyen projekt került leszerződére. Ezeket viszont e munka már 
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nem tárgyalja abból a megfontolásból, hogy a többi pályázati fordulóból nem kerültek 

kijelölésre illetve leszerződésre tartaléklistás projektek, ami esetleg az eredmények 

deformálásához vezethetne. 

6.3.2 A HU-SK 2007-2013 program egészének regionális elemzése a megvalósuló projektek 

szintjén 

A 2007-2013-as program öt pályázati fordulójának szerződéskötési folyamata valamint a 

projektek megvalósítása is befejeződött, ezért ezek mélyebb elemzése is releváns. Az elemzés 

a projektek illetve partnerek szintjén, területi alapon megy végbe, pénzügyi valamint 

lakosságszempont alapján súlyozva. 

A vizsgált projektek közé csak azokat tettem, amelyek megvalósultak, a projektpartnerek 

halmazába pedig csupán azon partnereket, amelyek (természetesen a fenti feltételek megléte 

mellett) pénzügyi támogatásban részesültek, tehát a néhány projektben előforduló, ún. társult 

partnereket (associated partners kategória) azaz a pénzügyi támogatásban nem részesülő egyéb 

partnereket nem veszem számításba, mivel egyrészt e partnerek pénzügyi szempontból 

nincsenek bekapcsolva a projektbe illetve valós részvételük a projektek gyakorlati 

megvalósításban sem releváns. Az első és második felhívás projektjei között előfordul pár 

olyan, amelyiknél a határ két oldalán kötelezően minimálisan meglévő 1-1 partnerszervezet 

közül csupán az egyiknek van pénzügyi, a másik – azaz a határon átnyúló – partnernek nincs 

anyagi hozzájárulása a projekt megvalósulásához, ebben az esetben viszont mindkét partnert 

bevesszük a számításba. Ennek oka a minimálisan két partner projektben való kötelező 

részvétele mellett az, hogy az egy kivétellel nemzeti parkok és állami természetvédelmi 

intézmények igazgatóságainak együttműködéséről van szó, amelyeknél megosztva a 

kölcsönösség, azaz reciprocitás alapján egyenlőtlenül osztották meg a feladatokat és a 

finanszírozási kötelmeket az egyes projektek esetében. A megvalósuló projektek számát az 

egyes szlovákiai járásokban kartográfiailag is ábrázoltam, sikerességüket 5 fokozatban a 11. 

térkép mutatja. 

Az öt pályázati fordulót ábrázoló 10 - 14. táblázatok járási szintre összesítve ábrázolják az 

egyes fordulók azon nyertes projektjeit, amelyek végül megvalósításra kerültek /‖Összeg LP‖ 

oszlop/. Itt még a teljes projektösszeg szerepel, a projekt fő partnerének földrajzi helyzetének 

megfelelően. A következő oszlopban ‖Leszerződött összeg – partnerek‖, már partner szintre 

lebontva szerepelnek a leszerződött összegek, amint az a program monitoring rendszerében 
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/IMIS/ szerepelt 2014 májusában. A két oszlop végösszegei között kisebb eltérések lehetnek 

(és vannak is) annak következtében, hogy a projekteknél szerződéskötések, illetve a 

közbeszerzések folyamán kisebb korrekciókra kerülhet sor. A következő oszlopban az egyes 

járások lakosságszáma van feltüntetve Magyarország esetében a 2012. január 1-i, Szlovákia 

esetében pedig a 2012. december 31-i adatok szerepelnek. A következő oszlopban az adott 

közigazgatási területen belül az 1 lakosra jutó leszerződött összeg szerepel, itt a partnerek 

szintjén leszerződött összegekből indultam ki, majd az ezután következő oszlopban (1 lakosra 

jutó leszerződött összeg a partner esetében) az előző két oszlop, azaz a járásbeli partnerek 

számára leszerződött projektösszeg és a lakosságszám hányadosa szerepel, tehát ez a 

származtatott mutatószám lakosságszámra súlyozva fejezi ki, hogy egy járás mekkora 

összegben részesült. Az egyes táblázatokban a járások is e fajlagos mutató által mutatott 

értékek alapján vannak sorba állítva, mégpedig csökkenő sorrendben. 

A táblázatok alján, az adott pályázati forduló adatainak összegzése szerepel, először a teljes 

összeg, majd pedig az egyes országok részesedése, azután pedig a határ menti járások 

részesedései szerepelnek előbb abszolút értékben, majd a teljes összeghez viszonyítva %-ban 

kifejezve. Ezt a csoportot azért alakítottam ki, mivel NUTS III-as
130

 azaz kerületi, illetve 

megyei szinten vizsgálva a programban jogosult területet, Szlovákia esetében olyan „határ 

menti‖ régiórészeket is találunk, amelyeknek köze sincs vizsgált területünkhöz.
131

 Így tisztább 

képet kapunk, ha az EU által a határon átnyúló együttműködési programok céljával, tehát a 

közvetlenül határ menti területek fejlesztésének, kohéziójának növelésével összhangban külön 

megvizsgáljuk a határ közvetlen közelében lévő területegységeket.
132

 Szlovákia esetében a 

határ menti járások csoportjában nyugatról kelet felé haladva a következő (a magyar határral 

közvetlenül érintkező) szlovákiai NUTS IV-es területegységek kerületek besorolásra: Szenc, 

Dunaszerdahely, (Észak-) Komárom, Érsekújvár, Léva, Nagykürtös, Losonc, Rimaszombat, 

Nagyrőce, Rozsnyó, Kassa-környék és Tőketerebes. Magyarországon pedig 

(összehasonlításként) Mosonmagyaróvár, Győr, (Dél-) Komárom, Tata, Esztergom, Szob, 
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 A leszerződött összegeket projekt és partner szinten megyei (NUTS III) összesítésben lásd: Hakszer 

et. al. 2016. p. 54 - 1. táblázat 
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 Bővebben lásd a közigazgatási helyzettel illetve átszervezésekkel foglalkozó 2.7 és 2.8 fejezeteket 

és Hakszer 2004a. 
132

 A határtérségek járási szintű meghatározásával lásd pl. Jeřábek (2001), Jeřábek M. - Dokoupil J. – 

Havlíček T. (2004) 2.2.3 fej. 
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Rétság, Balassagyarmat, Szécsény, Salgótarján, Ózd, Putnok, Edelény, Encs, Gönc, 

Sátoraljaújhely, Sárospatak,
133

 Cigánd és Záhony járásai. Ez utóbbi területet –természetesen– 

még nem minden a 2012 végéig fennálló kistérségi felosztással operáló tanulmány tárgyalja 

(lásd pl. Mezei 2008 p. 69) Szlovákiával kapcsolatban határ menti területként, bár egy rövid 

Tisza-szakaszon közvetlenül határos a Tőketerebesi járással. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy 

jogosnak látszik a záhonyi térség mellőzése, ugyanis egyrészt a tárgyalt HU-SK 2007-2013-as 

programon belül nem találhatunk egyetlenegy partnert sem ebből az Ukrajnával fő kapocsként 

működő területről, másrészt a Tiszán sincs semmiféle átkelési lehetőség az említett magyar-

szlovák határszakaszon. 

A fentieken kívül további két összegzési csoportot is kialakítottam, amelyekbe a jogosult 

területen fekvő, de nem határ menti megyeszékhely városokat és a hozzájuk tartozó járásokat 

soroltam be Szlovákia és Magyarország esetében. Szlovákiában ebbe a csoportba tartoznak a 

Nagyszombati, Nyitrai és Besztercebányai járások valamint a 4 járásból álló Kassa városa. 

Magyarországon Tatabánya, Eger, Miskolc és Nyíregyháza megyei jogú városok, illetve ezek 

járásai alkotják a csoport elemeit, itt szintén abszolút értékek, majd a teljes összeghez 

viszonyított %-os arányok szerepelnek. Természetesen külön kívánom vizsgálni a jogosult 

pályázati terület két domináns településének, a két főváros, Budapest és Pozsony egyes 

pályázati fordulókban betöltött szerepét is, ezért sem kívántam ezeket besorolni a fenti 

kategóriák egyikébe sem.
134

 Amellett, hogy ez nem lett volna üdvös már annál fogva sem, 

hogy ha besoroltuk volna őket, nagy súlyuk miatt Budapest, illetve Pozsony nagyon torzító 

hatással lett volna a csoportosított adatokra. 
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 A magyarországi oldalon a vizsgált területegységek /járások/ két kivételtől eltekintve közvetlenül 

érintkeznek a határral, a Rétsági és a Sárospataki járás t.k. nem érintkezik a határral (Járások 2015), 

azonban ennek csak nagyon kis híja van és területük nagyobb része (illetve székhelyük) is benne van a 

tudományosan meghatározott cca. 20 km-s ‖valódi‖ határ menti sávban (Lásd pl. Arnold-Palussiére 

(1983), Musil (1988) valamint a témába vágó egyéb munkákat), a határon átnyúló kapcsolataik illetve 

projektmennyiség is igazolja az ide sorolást. 
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 Pozsonyt különösen könnyű lett volna a szlovákiai határ menti járások kategóriájába sorolni, mivel 

Dunacsún városrész közvetlenül határos Magyarországgal, azonban a város inkább Ausztria felé 

nyitott. Jellemző –szubjektív– példa, hogy van olyan ismerősöm, aki születése óta Pozsonyban él, 

azonban még életében nem volt Magyarországon, míg pl. Ausztriába cca. havi rendszerességgel jár. 
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Az 1. forduló partner szintű eredményeinek elemzése 

Az 1. forduló megvalósuló projektjeit részleteiben, azaz területileg aggregálva partner szinten 

is bemutató 10. táblázat a következőket mutatja. A legjobb fajlagos adatokkal a keleti 

területeken elterülő járások rendelkeznek. Dobogós helyeken 3 BAZ megyei határ menti járás 

szerepel, a negyedik helyen is ugyanebből a megyéből származó járás a Szikszói került, őket a 

határ túloldaláról a Tőketerebesi járás követi, majd pedig –meglepetésre– az a Szepességben 

található Iglói járás /kétmillió eurót meghaladó összeggel/, amely ugyan a Kassai kerülethez 

tartozik, azonban a következő programozási időszakra (2014-2020) már „átkérte‖ magát a 

lengyel-szlovák határon átnyúló INTERREG programba.  Az indok az volt, hogy fekvéséből 

adódóan, a járás szervezetei inkább lengyelországi partnerekkel működnének együtt. A 

következő helyen található az első nem BAZ megyei járás, a Balassagyarmati, majd egy újabb 

onnan származó. Őket pedig a Kassa környéki járás követi és a legaktívabb 10-est Salgótarján 

zárja. Átlagon felüli aktivitást további középső és keleti járások mutatnak, például a Rozsnyói, 

Encsi vagy a Szlovákiából a legtöbb támogatást (több mint 2,9 millió euró) felhasználó Kassa 

városa. A keleti területegységek közé nyugatról csak pár határ menti járás: az Észak- illetve 

Dél-Komáromi, a Dunaszerdahelyi, a Mosonmagyaróvári és az átlagot épp egy picivel 

meghaladó értékkel rendelkező Esztergomi fért be. A budapesti szervezetek abszolút értékben 

ugyan a legnagyobb összeggel rendelkeznek, azonban lakosságszámra átszámolva ez az érték 

átlag alatti. Pozsony szűk egy millió eurós összegével itt még szintén nem tartozik az 

élvonalba. Elmondható mint a magyarországi, mint pedig a szlovákiai partnerekről (amint már 

fentebb a pályázati forduló statisztikai adataival foglalkozó részben is említettük), hogy a 

keleti részek jóval aktívabbak voltak, mint a nyugati területek. Kassa és Budapest magas 

értekeihez nagy mértékben hozzájárultak a Kassa megye illetve a NIF hatáskörébe tartozó 

határon átnyúló útépítések. A fentebb meghatározott határ menti járások közül néhány az 

átlagosnál alacsonyabb aktivitást mutatott: szlovákiai oldalról 3, Magyarországról pedig 6 

ilyet találunk. Ezek közül az Érsekújvári, a Szécsényi és a Szobi nem sokkal marad el az 

átlagtól, az előbbi elég sok partnerrel (összesen 7) is rendelkezik, ugyanígy a Győri járás is 

(9), de az összegek elég alacsonyak. A Tatai, Edelényi, Rimaszombati és a vele szomszédos 

Ózdi, valamint Lévai járások viszont nagyon alacsony aktivitást mutatnak /az 1 lakosra jutó 

leszerződött összegek 1,2 euró alatt/, illetve a projektszám is alacsony /a szlovákiai járások 
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kivételével, mindegyik csak 1-2 partnerrel rendelkezik/, valamint az abszolút összeg is sem 

haladja meg –a Lévai óriásjárás kivételével– ezen területegységek esetén a 85 000 eurót.  

A 10. táblázat alján lévő összegző adatokból kitűnik, hogy az előzetes forrásallokációnak 

megfelelően, a projektek esetében összességében magasabb összeg kerül a magyarországi 

partnerekhez, mégpedig 24,78 millió euró. A szlovákiai partnerek részesedése pedig 17,65 

millió euró, kétszer több a magyarországi vezető partner, mint a szlovákiai, a partnerek összes 

száma 30 %-kal ugyancsak magasabb a magyarországi oldalon.
135

 Az összeg ugyanakkor 

Szlovákia esetében kisebb lakosság között oszlik meg, ezáltal az 1. pályázati forduló esetében 

a szlovákiai résztvevő járások átlaga magasabb /7,22 euró lakosonként/, mint magyarországi 

társaiké /6,7 euró lakosonként /, míg az egész terület átlaga 6,91 euró volt lakosonként. 

 A következő vizsgálat arra fókuszált, hogy az összegek mekkora hányada került a valóban 

határ közeli területekre, tehát azon partnerekhez, amelyeknek határ menti járásokban volt a 

székhelyük (a pontos lehatárolást lásd feljebb a főfejezet bevezető részében). Az első forduló 

megvalósuló projektjeiből a határ menti partnerekhez kerülő összeg nem haladta a szétosztásra 

kerülő forrás 50 %-át, amely az összes forduló közül a legalacsonyabb. A szlovákiai és a 

magyarországi határ menti járásokat összehasonlítva – mind a százalékos arányokat tekintve, 

mind pedig az abszolút összegek esetében – kissé jobban áll a szlovákiai határvidék, mint a 

magyarországi határ menti területek (lásd 15. táblázatot), ez egy kivételével hasonlít a többi 

forduló eredményeihez.  

A fentiek ellenpontozásaként megvizsgáltam azt is, hogy a nem határtérségben elhelyezkedő 

megyeszékhely városok, illetve a hozzájuk tartozó járások, mennyi részt tudtak kihasítani 

maguknak a program forrásaiból (lásd 10. táblázat alját), ugyanis ezek központi funkcióik, 

valamint szervezeti kapacitásaik lévén a legjobb érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek. 

Feltevésem, miszerint e központok is elég jelentős mennyiségű forrásban részesülnek a 

programból, annak ellenére, hogy nem a határ mentén fekszenek, beigazolódott. A négy 

szlovákiai középváros és környezete 25 partnerrel vett részt az első fordulóban, amely által az 
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 Megjegyzendő, hogy minden projektnél alapvető kritérium volt az, hogy bennük legalább egy 

magyarországi és egy szlovákiai partner vegyen részt (az ETT-k önmagukban teljesítik ezt a 

kritériumot), a program tervezésénél a forrásösszegeknél Magyarország része ugyancsak Szlovákiától 

jóval nagyobb összegre volt betervezve. 
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összes leszerződött forrásösszeg 8,56 százalékát, szintén négy magyarországi társuk pedig 24 

partnerrel 7,63 %-át használták fel a csaknem 42,5 milliós programrész-összegnek. 

A 2. pályázati forduló partner szintű eredményeinek elemzése 

A második pályázati fordulóra vonatkozó adatokat a 11. táblázat mutatja. Hasonlóan az első 

pályázati forduló projektjeihez az élvonalban maradtak az első körben dobogós helyezést elérő 

területegységek, tehát a három BAZ megyei járás (Sátoraljaújhely, Putnok, Gönc), amelyek 

közé egy szintén élvonalbeli társuk, a Cigándi is beékelődött a második helyre. Érdekes 

módon az éllovas járások közül csupán a Sátoraljaújhelyiből vettek részt projektekben irányító 

szerepkört betöltő vezető partnerekként szervezetek (mégpedig 6 projekt esetében), a többinél 

nem. Őket a Mosonmagyaróvári és a fajlagosan legsikeresebb szlovákiai járásként a Losonci 

járás követi, rajta kívül az első 10-ben még a Dunaszerdahelyi járás van Szlovákiából, a két 

utóbbi járás közé pedig a Rétsági ékelődik be, őket a Salgótarjáni és a Szobi követi. Az 

legelőkelőbb helyezésű nem határ menti járások 12-13. helyezést elérő Tokaji és Téti, 

amelyekből az első pályázati fordulóban nem került ki megvalósuló projekt.  

Szlovákiából ezúttal a Breznóbányai járás jócskán átlag feletti egy lakosra jutó eredménnyel 

végzett, amely elsősorban a kisvasút felújításoknak köszönhetően került az élvonalba 

(súlyozott értékben Szlovákiában 5., összességében 17.). A Breznóbányai járást a szintén nem 

teljesen határ menti Aszódi járás követi. A lista másik végén a határ menti szlovákiai járások 

közül ezúttal is a Rimaszombati járást találjuk, valamint a Nagykürtösi járást, amely területén 

ekkor már /a Losonci járáshoz hasonlóan/ nem került sor Ipoly híd építésére sem illetve a 

meglévőköz kapcsolódó útfelújítások sem kezdődtek még el. Nem éri el az átlagot az 

Érsekújvári járás sem, mivel ami elsősorban annak tudható be, hogy „politikai akarat‖ 

hiányában nem épült meg az Ipolyon a nagy jelentőségű, a Dunakanyart a Párkányi régióval 

összekötő Helemba - Ipolydamásd közötti híd, annak ellenére, hogy ezt érvényes kormányközi 

megállapodás is rögzíti (a kormányközi megállapodással rendelkező tervezett átkelőket lásd a 

12. térképen). 

A magyarországi oldalról ebben a fordulóban aránylag hátul található két fejlett nyugati járás, 

a Tatai és a Győri, de ezek még így is megelőzik Budapestet, amely viszont így is előtte jár a 

két egymással szomszédos járásnak: a Rimaszombatinak és az Ózdinak. Pozsony is még kissé 

átlag alatti egy főre jutó eredménnyel, viszont jelentős növekedést követően, abszolút 
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összegben Budapestet majdnem elérő összeggel, 3,24 millióval ezúttal is az élvonalban van, 

Szlovákiában pedig – Kassát is megelőzve – az első helyen áll. Ennek az oka elsősorban a 

tudományos (kutató, oktató) illetve közigazgatási szervezetek intenzívebbé váló 

együttműködésében keresendő (pl. határ menti kerékpárutak építése a főváros környékén). 

Az összesített adatokból 8,56 eurós átlag jön ki, amely magasabb, mint az első körben volt. Ez 

azt jelenti, hogy valamivel nagyobb volt a pénzügyi eszközök koncentrációja ebben a körben, 

mint az előzőben és a további összesített adatokból az is kitűnik, hogy jobban sikerült a 

második pályázati forduló megvalósuló projektjeinél az igazi célterületre, azaz a valódi határ 

menti területre koncentrálni a támogatásra felhasználható eszközöket. A határ menti járások 

pénzügyi részesedésének lakossággal súlyozott aránya a határ mindkét oldalán csaknem elérte 

a 30-30 %-ot. A nem határ menti megyeszékhelyek részesedése abszolút számokban nőtt, de 

arányaiban némileg csökkent mind a magyar (4,26 %), mind pedig a szlovák oldalon (6,8 %). 

A 3. pályázati forduló partner szintű eredményeinek elemzése 

A harmadik forduló csupán 5 komponensben lett meghirdetve (az okokat lásd feljebb), itt 15 

járásból kapcsolódtak be vezető partnerek, valamint 26-ból projekt partnerek, illetve összesen 

51 pénzügyi támogatásban részesülő partnerről beszélhetünk (lásd 12. táblázatot), tehát ebben 

az esetben az elemzés kevésbé releváns eredményekkel jár. Ebben a körben a fajlagos mutatók 

kiszámítását követően földrajzilag meglehetősen vegyes kép tárul elénk, az viszont jellemző, 

hogy az élvonalban lévő járások határ mentiek, az első négy helyen magyarországi járásokat, 

majd pedig szlovákiaiakat találunk.  

Összesítésben a szlovákiai határ menti járások fajlagos mutatói stagnálást, míg magyarországi 

szomszédjaik jelentős erősödést /+11,2 %/ mutatnak ebben a fordulóban, amely azzal 

magyarázható, hogy ezek a partnerek jelentősen (csaknem 1 millió euróval többet) több 

pályázati pénzt tudtak lehívni a 3. fordulóban, mint a dél-szlovákiai határmente. Az átlag 

feletti 12 járás közül az utolsó négy nem határ menti, ezek közül egy szlovákiai /Zólyom/ egy-

egy nyugati határszéli illetve Heves megyei, valamint Budapest környéki: a Budakeszi 

járásból származó kedvezményezett egy nagy projektben való részvétele miatt került az 1,92 

eurós egy lakosra jutó átlag fölé. A fővárosok közül ezúttal fajlagosan Pozsony jobb helyre 

került, mint Budapest. Abszolút számokban őt ugyan Budapest kissé megelőzi, azonban a 

magyar főváros ezzel fajlagosan a legutolsó helyre került. 
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A 4. pályázati forduló partner szintű eredményeinek elemzése 

A negyedik pályázati fordulóba ugyanannyi /56/ járás kapcsolódott be, mint az elsőbe, és – 

mivel itt állt a rendelkezésre a legnagyobb pályázati összeg – a legtöbb projekt, összesen 95
136

 

itt kerül jelenleg megvalósításra (13. táblázat). A legaktívabb járások a magyar oldalon már 

korábbi időszakban is jól szereplő Putnoki, valamint Sárospataki járások, amelyeket a 

szlovákiai oldalon az Észak-Komáromi járás követ, amely első alkalommal ért el legjobb 

mutatót, annak következtében, hogy ezúttal ebben a járásban is több beruházási projekt indult 

el, pl. várfelújítás, kerékpárút illetve inkubátorház építése. Őket a Gönci kisrégió követi, majd 

a Besztercebányai járás, amely ezúttal a legsikeresebb nem határ menti NUTS IV-es 

területegység, több mint 5 millió értékben jogosult lehívni forrásösszegeket. Míg 

Magyarországon egy kivétellel csak határ menti járások (az átlagos 10,08-as 1 lakosra jutó 

leszerződött összeggel rendelkező mutatót csak kissé /10,74/ meghaladó Csengeri járás fért 

bele az átlagon felüli aktivitású járások közé), addig a szlovákiai oldalon a 9 átlag feletti járás 

közül csak 4 sorolható a határ menti kategóriába (lásd 13. táblázat adatait). A Selmecbányai és 

a Breznóbányai járások egy illetve két jelentősebb beruházási projektnek (pl. Feketebalogi 

kisvasút felújítása) köszönhetően kerültek be ebbe a kategóriába. Pozsony 14 

projektpartnerével is jelentős helyet foglalt el, messze megelőzve az átlag alatti Budapest 

adatait, amely viszont abszolút számokban, több mint 10 millió euróval ismét az első helyre 

került, a budapesti NIF,
137

 egyébként határ mentén megvalósuló útfelújítási projektjeinek 

köszönhetően. Kassa városa ezúttal is az átlag feletti kategóriába tartozik, azonban értéke csak 

kissé haladja meg az átlagot. A határ menti kategóriába sorolt járások közül a Szenci és a 

Losonci illetve a vele szomszédos Salgótarjáni valamint a Tatai járás végzett a legrosszabbul. 

A kategóriák összesítésében ezúttal a szlovákiai határ menti járásokban székelő partnerek a 

többi nagy (1,2) pályázati fordulóval való összehasonlításban ezúttal tudták a legnagyobb 

(30,86 %) részesedést kihasítani maguknak, ugyanakkor a magyarországiak viszont a 

legalacsonyabb arányt (21,51 %). A nem határ menti megyeszékhely város kategóriába tartozó 
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 A teljesség kedvvért megjegyzendő, hogy az eredetileg leszerződött projektek mellett, a 

tartaléklistáról két körben további projektek leszerződése is folyamatban van /9+8 projekt – 2014. 

augusztus elejei állapot/. 
137

 Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. – az első fordulóban megépült két Szécsény környéki Ipoly-

hídhoz kapcsolódó útvonalak felújítása illetve az új komáromi Duna-híd előkészítésével kapcsolatos 

projektdokumentációk elkészítését célul kitűző projektekben vesz részt.  
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területegységek a szlovák oldalon ebben a pályázati fordulóban szerepeltek a legjobban, az 

összes forrás 12,51 %-val, ellentétben a magyar oldal hasonló területegységeivel (3,87), 

amelyek (nem számítva az ötödik pályázati fordulót, ahol egyetlen ilyen partner sem volt) 

ezúttal szerepeltek a leggyengébben. 

Az 5. pályázati forduló partner szintű eredményeinek elemzése 

A negyedik pályázati forduló értékelése során ugyan kialakítottak egy tartaléklistát is, abból a 

tapasztalatból kiindulva, hogy a projektek számára elfogadott támogatási összegek 

maximálisak, így a közbeszerzések, menet közbeni változtatások, illetve egyéb okok miatt a 

projektek legnagyobb részében megtakarításra kerülnek bizonyos összegek, tehát a 

jóváhagyott összegek nem kerülnek teljes mértékben kimerítésre. Nagy átlagban kb. 10 

százaléknyi megtakarításról van szó, azonban a 2007-2013-as HU-SK program esetében a 

második pályázati fordulóban elfogadott illetve közvetlen leszerződés előtti fázisba jutott 

projektjavaslatok közül, előre nem látható okok miatt több, köztük 5
138

 nagy (beruházási) 

projekt végül nem valósult meg. Ezen okok miatt a nyitották meg 2013-ban a 2. prioritás 

néhány intézkedésére vonatkozólag az 5 pályázati felhívást (részletesebben lásd fentebb a HU-

SK pályázati fordulókat tárgyaló fejezetben). A megvalósuló projektek regionális szempontból 

a következő képet mutatják. Elöljáróban megjegyzendő, hogy mivel ez a forduló volt a 

legkisebb /összesen 25 partner/ így az adatok számosságából adódóan a legkisebb súlyt jelenti 

az öt pályázati fordulóból. A legtöbb járásból 1, a négyből 2 és csupán kettőből (Kassa-

környék és Budapest) találhatunk 3 partnert (lásd 14. táblázat adatait). A leszerződött összegek 

tekintetében abszolút értékben ezúttal is Budapest, míg súlyozott értékben a Gönci járás a 

nyerő, szlovákiai oldalról a legsikeresebben mindkét módszerrel az (Észak-) Komáromi járás 

szerepel egyetlen projektjével, mivel a legnagyobb projekt a Komárom-Karva kerékpárút a 

régióban, amelynek beruházási részét teljesen a járás területén végezték el. Göncöt és (Észak-) 

Komáromot a Kassa környéki járás követi, az Abaújvárt /Gönci járás/ Kenyheccel összekötő 

új Hernád-híd projektje miatt. A fentiekből következik, hogy ebben a fordulóban a 

rendelkezésre álló források legjelentősebb része a határ menti területeken valósult meg, 
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 A Helemba - Ipolydamásd és a Vámosmikola - Ipolypásztó hidak valamint a kapcsolódó utak 

kiépítésére vonatkozó valamint a Tésa - Ipolyvisk összekötő út megújítására vonatkozó projektek nem 

valósulhattak meg, mivel Nyitra megye nem írta alá a szerződés elengedhetetlen részét képező 

partnerségi egyezményt a NIF-fel. 
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szlovákiai oldalon az összes forduló közül messzemenően a legjelentősebb arányban, 52,53 

%-ban használták fel a területen székhellyel rendelkező kedvezményezettek. Magyarországon 

viszont látszólag jóval kisebb ez az arány, csupán 16,96 %, azonban valójában itt is a 

forrásösszegek nagy része a határ menti területen csapódott le, főként a beruházások esetében, 

mivel a magyar oldalon az útfejlesztések nagy részét a NIF,
139

 illetve a Magyar Közútkezelő 

Nonprofit Zrt. fogja össze. A 

vállalat ugyan budapesti 

székhelyű, de a közlekedési 

infrastruktúra - fejlesztési 

munkálatok értelemszerűen a 

közös határ mentén mentek 

végbe (lásd 12. térkép). 
 

Ennek tudható be, hogy az 

egyes fordulókban a magyar 

fővárosnak ilyen nagy 

részesedése van. A másik 

                                                 
139

 Az 5. forduló legnagyobb költségvetésű beruházásában, a Párkány-Esztergom teherkomp projektben 

vállal fő szerepet. 

12. térkép: Meglévő és tervezett határátkelési pontok a magyar-szlovák határon 

 

Forrás: Saját szerkesztés (Hakszer 2017) 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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főváros, Pozsony is szerepel egy projektpartnerrel a listán. A nem határ menti 

megyeszékhelyek kategóriájában ezúttal egy fő projektpartnerrel rendelkező szervezet 

található a szlovák oldalon, mégpedig a Kassai Megyei Önkormányzat, amely szintén 

közútfelújításban /Pácin - Nagykövesd/ vesz részt vezető partnerként. Magyarországról ezúttal 

ebből a település-kategóriából nem volt található egyetlen projektpartner sem.  

6.3.3 Az öt pályázati forduló összesített analízise 

Az öt pályázati forduló összesített elemzésének kiindulási alapját ugyanazok az adatok 

képezik, amelyek a fenti elemzésekben is szerepelnek, tehát az összesítő 15. sz. táblázatban az 

előzőekben tárgyalt öt táblázatban (10-14. táblázatok) szerepelt adatok összegzése található 

valamint további adatok is, így egy további oszlop is, amelyben az szerepel, hogy az adott 

járás szervezetei hány pályázati fordulóban szerepeltek megvalósuló projektekkel. Az említett 

oszlop adataiból kiderül, hogy a programban jogosult azon járások közül, amelyek 

bekapcsolódtak a 2007-2013-as programba, a legtöbb, összesen 30 partnerszervezet /ebből 6 

szlovákiai és 24 magyarországi járásból származott/ 1 pályázati fordulóban szerepelt (lásd 2. 

sz. diagram adatait). 14 járásból származó partnerszervezetek vettek részt két fordulóban, ezek 

közül is több volt a magyarországi székhelyű (9), mint a szlovákiai (5). 3 fordulóban 8-8 

magyarországi és szlovákiai járásbeli szervezet vett részt, négy pályázati fordulóban pedig  

 

13. térkép: A 2007-2013 HU-SK program öt fordulójában leszerződött, egy lakosra jutó 

összeg 

 

Forrás: saját szerkesztés (Hakszer 2017) 
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összesen 17 járás, amelyből 11 magyarországi és 6 volt szlovákiai. Mind az 5 pályázati 

fordulóban nyolc járás partnerszervezetei vettek részt, ennek a megoszlása viszont a szlovákiai 

járások szempontjából kedvezőbb, 5 (ebből 3 határ menti: KN, DS és NZ), Magyarországról 

pedig 3 területegység: a határ menti Győri és a Salgótarjáni járások valamint Budapest. 

Az egyes projektpartnerek által felhasználható, lakosságszámmal súlyozott leszerződött 

összegek terén a lista első 14 helyén a határ menti járások találhatók (a határ menti járásokat 

lásd sötétebb színnel kiemelve a 15. táblázatban), közülük 9 magyarországi és 5 szlovákiai. Az 

első három helyen három Borsod-Abaúj-Zemplén megyei járás: a Putnoki, a Sátoraljaújhelyi 

és a Gönci található, amelyeket az (Észak-) Komáromi járás majd pedig további két egymással 

szomszédos BAZ megyei kisrégió a Cigándi és a Sárospataki követ. Elmondható hogy az 

élcsoportban található, egy-két kivétellel hátrányos helyzetű területegységek elsősorban a 

forrásigényes közös határ menti infrastruktúrafejlesztéseknek, úgymint utak, közmű 

(csatornázási és távközlési) beruházásoknak köszönhetően végeztek ilyen jó helyen. Az átlag 

felett rajtuk kívül Pest megye határ menti kistérsége a Szobi, Nógrád megye mind a négy határ 

menti kistérsége (Balassagyarmat, Salgótarján, Rétság és Szécsény) bekerült. Közülük 

Szécsény csak kissé haladja meg az átlagot, azonban figyelembe kell venni, hogy a térség 

területén épült fel a két Ipoly-híd, amelynél a kedvezményezett a budapesti székhelyű NIF Zrt. 

volt, így a rá eső 3,74 milliós beruházási összeg túlnyomó részét is a járás területén használták 

fel.
140

 A fejlett dunántúli területekről 3 határ menti járás került az átlag fölé. 

Mosonmagyaróvár térsége, valamint Komárom-Esztergom megye két határ menti járása: az 

Esztergomi és a (Dél-) Komáromi. A szlovákiai oldalról a keleti határ menti területekről a 

Kassa-környéki és Tőketerebesi és a Rozsnyói, Besztercebánya megyéből a Losonci a nyugati 

kis-alföldi / dunamenti-alföldi járások közül a fentebb már említett Komáromi járás mellett a 

Dunaszerdahelyi és az Érsekújvári járások is átlagon felüli mutatóval rendelkeznek (13. 

térkép). 

A nem határ menti, de a programban jogosult területegységek közül a legelőkelőbb 

helyen a Besztercebányai járás végzett, amelyet négy hellyel lejjebb, Magyarországról az Egri 

járás követ. Rajtuk kívül Szlovákiából Kassa, a Breznóbányai és a Selmecbányai járások, a 

                                                 
140

 Az összes EU-hoz valós csatlakozást követően kiépült határátkelési lehetőségeket lásd a 12. 

térképen, az „Újonnan megvalósuló/ megvalósult‖ határátkelési pontok kategóriájában aszerint, hogy 

milyen jellegű közlekedési kapcsolatról van szó.  
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magyar oldalról pedig a Téti és a Szikszói járás került az átlag (24,28 eurót jelent lakosonként) 

feletti kategóriába. 

Mindenképp szót kell ejteni arról is, hogy melyek azok a határ menti térségek, amelyekben 

székelő szervezetek ugyan földrajzi elhelyezkedésüknél fogva predesztinálva lennének az 

intenzív együttműködésre, azonban valamilyen oknál fogva mégis átlag alatti súlyozott 

mutatókkal rendelkeznek. A Rimaszombati, Nagyrőcei, Lévai,
141

 valamint az Ózdi és Encsi 

járások gyenge szereplésük melletti közös tulajdonsága, hogy hátrányos helyzetű területek 

(v.ö. 10. és 13. térképet). A periferikus helyzetű térségek egy része tehát a CBC támogatások 

abszorpciójánál is periferikus. A 2014-2020-as új programozási időszakban jobban oda 

kellene figyelni pl. projektgenerálással (bevonva a régióban tevékenykedő releváns 

szereplőket, például a régiófejlesztési ügynökségeket), hogy ezekről a rászoruló területekről is 

megfelelő számú és minőségű projektjavaslatok kerüljenek előterjesztésre az egyes EU-s 

fejlesztési programok keretén belül. Például a jelenleg (2017. február), megvalósítás kezdetén 

álló új szlovák-magyar INTERREG V-A program pályázati felhívásainak keretében, hogy 

ezáltal például a Rimaszombati, illetve Ózdi járások közötti hosszú határszakaszon, új határon 

átvezető utak, az Ipoly mentén pedig hidak létesítésére. Nem utolsó sorban pedig a helyi 

KKV-ket támogató (pl. vállalkozói inkubátorházak, iparterületek kialakítása) illetve komplex 

helyi és kistérségi szintű vidéki gazdaságfejlesztésre (pl. helyi és térségi termékvédjegyek 

kialakítása, biogazdálkodás támogatása, térségmarketing) irányuló, majdan sikeresen 

megvalósuló projektek kerüljenek kidolgozásra. Ezáltal e depresszió sújtotta területek is 

jobban be tudnának kapcsolódni Európa vérkeringésébe, így tőkevonzó képességük is javulna 

(Hakszer 2013 alapján) valamint helyi (pl. termék, látnivaló) specialitásaik kidomborításával 

érdekessé válhatnának távolabbi régiók számára is. 

A 15. táblázat alján lévő összegző sorok elemzése által az alábbi következtetések 

vonhatók le. Több ugyan a magyarországi főpartnerrel rendelkező projektek száma és a 

projektekben pénzügyi támogatásban részesülő partnerek száma is ebben az országban több, 

ugyanakkor a leszerződött összegek a két országot összehasonlítva egyenletesen oszlanak 
  

                                                 
141

 A Nagykürtösi járás is ugyan az átlag alatti mutatóval rendelkezik, azonban itt is hasonló a helyzet, 

mint a Szécsényi térségnél, ugyanis a járást érintő Pető - Pősténypuszta híd 2,2 millió eurós beruházása 

Besztercebányánál, mint megyeszékhelynél van beszámítva, mivel a szlovákiai oldalon a megye volt a 

projekt kedvezményezettje. 
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3A. diagram: A 2007-2013-as HU-SK programban részt vevő összes közvetlenül határ 

menti járás összehasonlítása kelet-nyugati felbontásban 

 

3B. diagram: A 2007-2013-as HU-SK programban részt vevő összes közvetlenül határ menti 

járás összehasonlítása nyugat-keleti felbontásban 

 

Forrás (3A-B diagramok): saját szerkesztés 
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meg, így az egy partnerre eső forrásösszeg Szlovákiában a nagyobb. A teljes forrásösszegből a 

szlovákiai oldalon 30,87 %-a,
142

 Magyarországon pedig 24,81 %-a került felhasználásra a 

határ menti járásokban székelő szervezetek által, amely azt jelenti, hogy ez az összes 

rendelkezésre álló összeg több mint 55 százalékát teszi ki. Ez véleményem szerint kevés, 

különösen, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a kivitelező vállalatok – különösen a nagy 

beruházási projektek esetében – ritkán székelnek a szorosan vett határ menti térségben, illetve 

gyakran a nagyvárosokból valók. Az eredményhez azonban hozzá kell tenni azt is, hogy egyes 

projektek esetében a projekt döntő része ugyan a határtérségben valósult meg (lásd pl. vonalas 

infrastruktúra fejlesztésére irányuló projekteket), de a kedvezményezett intézmények 

székhelye kívül esik a szoros értelemben vett határterületen. Megvizsgáltam azt is, hogy az 

általam kutatott Dél-Szlovákia régió (határ menti szlovákiai járások + 3 további vegyes 

lakosságú Dél-Szlovákiai járás) eredménye mennyiben tér el a határ menti járások 

eredményeitől (lásd 15. táblázat utolsó sorait), arra a következtetésre juthatunk, hogy az 

eredmény nem tér el jelentősen. Az említett 15. táblázatban összegzett adatokból tehát kitűnik, 

hogy ugyan a Galántai, Vágsellyei és a Nagymihályi járások szervezetei is részt vettek a 

programban, azonban mindegyikük átlag alatti súlyozott értékkel rendelkezik.  

Budapest és Pozsony összegszerűen a legnagyobb támogatási forrásban részesülő téregységek 

között van, Budapest egyenesen a legnagyobb, azonban méretüknél fogva, fajlagos helyzetük 

(egy lakosra jutó összegek) tekintetében nem emelkednek ki a területegységek közül, 

ugyanakkor társadalmi-földrajzi helyzetük miatt
143

 így is magasnak mondható a részesedésük. 

A közvetlen határ menti járásokat azok nyugat-keleti pozíciójának figyelembe vételével is 

megvizsgáltam
144

 (16. táblázat és a kapcsolódó 3A-B, 4A-B, 5A-B diagramok), egyrészt az 

adott járásban összesen megvalósuló projektek abszolút forrásértéke alapján, másrészt pedig 

ugyanezen adatok lakossággal súlyozott értékeivel. A trendelemzés a következő eredményeket 

                                                 
142

 A részletes egy lakosra jutó forrásösszegeket járási bontásban lásd a 15. táblázatban. 
143

 Pozsony ugyan közel van a magyar határhoz (a legtávolabbi hozzá csatolt település, Dunacsún 

határos is Magyarországgal), de még közelebbi kapcsolattal rendelkezik Ausztriával, ugyanis egyes 

vele szomszédos osztrák települések már kis híján összenőttek a szlovák fővárossal. Budapest az 

ország közepében fekszik, közigazgatási területe nem határos Szlovákiával. 
144

 Azért ezeket, mert véleményem szerint a határon átnyúló programok esetében a közvetlen határ 

menti járások a legrelevánsabbak, valamint a határhoz viszonyított pozicionálást e területegységek 

esetében lehetett a legobjektívebben bemérni, amelyet a székhelyük és a járás területének 

súlypontjának határvonal futásához való merőlegeseinek 1:1 arányú figyelembe véve határoztam meg. 
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4A diagram: A 2007-2013-as HU-SK programban részt vevő szlovákiai határ menti járások 

pozíciója kelet-nyugati felbontásban 

 

4B diagram: A 2007-2013-as HU-SK programban részt vevő magyarországi határ menti 

járások pozíciója kelet-nyugati felbontásban 

 

Forrás (4A-B diagramok): saját szerkesztés 
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hozta. A szlovák és a magyar oldal járások együttes elemzése esetében (3 A. és 3 B. diagram) 

a súlyozott és a nem súlyozott értékek ellentétes trendet mutatnak, mivel amíg az abszolút 

értékek nagyon enyhe nyugati dominanciát mutatnak (R
2
 = 0,0042) (3 A. diagram), addig a 

súlyozott értékek esetében már kimutathatóan a keleti területek jelentősebb részesedését látjuk 

(R² = 0,1399) (3 B. diagram). Összetettebb képet kapunk, ha a két országhoz tartozó 

határterületeket külön-külön vesszük górcső alá. A trendvonalak azt mutatják, hogy míg a 

magyar oldalon mindkét esetben a keleti területek jelentősebb részesedéssel bírnak, ezen belül 

is a nem súlyozott kevésbé (R² = 0,0113) erős és a súlyozott esetben viszont erősebb keleti 

dominanciát (R² = 0,2875) figyelhetünk meg (vö. 4B és 5B diagramokat), addig a szlovákiai 

oldalon nem egyértelmű a helyzet. Ott a súlyozatlan értékek esetében is csupán nagyon enyhe 

nyugat-keleti lejtőt mutat a trendvonal (R² = 0,0026), a lakosságszámmal súlyozott értékek 

esetében viszont teljesen vízszintesnek mondható (vö. 4A és 5A diagramokat). Összefoglalva 

megállapítható, hogy az egész programterületet figyelembe véve a keleti területekre több 

támogatási összeg jutott (főként Magyarország esetében jelentősebb mértékben), ami nagyon 

helyes, ha figyelembe vesszük azt, hogy mindkét ország esetében jelentős a gazdasági 

fejlettség terén a nyugat-keleti lejtő. Csak a határ menti járásokat vizsgálva megállapítható, 

hogy míg a magyar oldalon a támogatások kimutathatóan jelentősebb mértékben kerültek a 

keleti területekre, addig a szlovák oldalon nagyon kiegyenlített képet kapunk. A nyugat-kelet 

dimenzióban felvitt ábrákon ugyanis ebben az esetben feltűnően alacsonyak a determinációs 

együtthatók, ami nem igazolja, hogy a szlovák magyar határ mente szlovák oldalán határozott 

nyugat-kelet trend lenne a támogatások eloszlását illetően. Összességében nem mutatható ki 

relevánsan a nyugat túlsúlya, azonban a 4A és 5A diagramokból egyértelműen látszik egy 

„horpadás‖ az ország közepén (ezt kiválóan tudjuk bizonyítani illetve ábrázolni, ha nem 

lineáris trendvonalat, hanem másodfokú polinomiális regressziós görbét teszünk az adatsort 

ábrázoló diagramra),
145

 azazhogy míg a keleti és nyugati területek jelentősen képviseltetik 

magukat, addig a középen elterülő határ menti járások nagyon gyengén szerepeltek. Ez 

összefüggésbe hozható azzal, hogy e területek szakadtak le leginkább az ország többi részétől, 

lásd bővebben például a munkanélküliségi adatokat a következő fejezetben. 
 
 

 

 

                                                 
145

 V.ö. 4A és 4B diagramot (lineáris regressziós egyenes) a Hakszer 2017a – 2A és 2B ábrával 

(polinomiális regressziós görbe) vagy Hakszer R. et. al. 2017 publikációval. 



142 

 

5A diagram: A 2007-2013-as HU-SK programban részt vevő szlovákiai határ menti járások 

pozíciója kelet-nyugati felbontásban 

 

5B diagram: A 2007-2013-as HU-SK programban részt vevő magyarországi határ menti 

járások pozíciója kelet-nyugati felbontásban 

 

Forrás (5A-B diagramok): saját szerkesztés 



143 

 

7. A FEJLESZTÉSI PROGRAMOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 

7.1 EU-szintű kutatások a határon átnyúló programok értékelésére 

A fejlesztési programok elemzésénél, értékelésénél feltétlenül meg kell említeni, hogy az unió 

illetékes szervei saját ez irányú tevékenysége mellett az EU illetve a Bizottság megbízásából 

az utóbbi években néhány közösségi finanszírozású európai kutatási projekt is realizálódott a 

megvalósult EU-s határon átnyúló fejlesztési programok értékelésére. A projektek elsődleges 

célja az volt, hogy megállapítsa a megvalósult határon átnyúló programok hatékonyságát a 

programok összességének (általában statisztikai alapú) összehasonlításával és/vagy a 

programrégiók összességéből vagy néhányukból esettanulmányok kiválasztásával. Az értékelő 

projektek közül kettő, az Ulysses és a Terco az ESPON programon (ESPON 2016) belül 

zajlott le, mindkettő a 2010 és 2012 közötti években. További, még újabb projektek az 

Európai Tudományos Alapítványból (European Science Foundation) illetve állami akadémiai 

alapokból finanszírozott Unfamiliarity és a közvetlenül EU-s (FP7, azaz Seventh Framework 

Programme for Research and Technological Development) finanszírozású Euborderregions 

(az EU külső határaival foglalkozik) (Németh et al. 2013), valamint Euborderscapes projektek 

voltak. Az előbbit 2010 és 2013 között, az utóbbiakat pedig 2011 és 2015 illetve 2016 között 

bonyolították le. Az említett tudományos projektek fő célja volt egyrészt a meglévő 

feszültségek feltérképezése és oldása, másrészt pedig az információk megemészthetővé tétele, 

absztrakciók, generalizálás illetve következtetések levonása által. További célként szerepelt 

komplex megoldási javaslatok felvázolása az érdekelt felek közigazgatási egységek, 

önkormányzatok, intézmények, egyesületek stb. számára, hogy a társadalmi szereplők 

könnyebben kommunikálhassanak és kooperálhassanak a határ két oldalán. Megjegyzendő, 

hogy az EU közvetlen és közvetett értékelő munkája mellett például az Európai Határrégiók 

Szövetsége (Association of European Border Regions - AEBR) éves beszámolókat (riportokat) 

ad ki (AEBR 2016), amelyben megvizsgálja az egyes határon átnyúló együttműködésekkel 

kapcsolatos programokat illetve az együttműködések különböző témaköreiben elért 

előrehaladást. 
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7.1.1 Az 5 uniós elemző projekt 

 A 2010-2012 között lebonyolított Ulysses projekt az európai határ menti területek 

fejlődését kutatta, mint a belső, mint pedig az EU külső határai mentén. A kutatók célzott 

elemzést végeztek és bevonták az egyes érdekelt feleket „stakeholderei‖ akiket információkkal 

láttak el, valamint ugyanígy információt szolgáltatva az általános fejlődési trendekről a 

döntéshozók (helyi, országos, és EU-s szinten) számára is támogatást adtak döntéseikhez. A 

munka során 6 esettanulmány területet határoztak meg oly módon, hogy a kontinens minden 

részéből legyen egy-egy határmenti terület,
146

 valamint emellett 7 eurorégiót is rövidebb 

elemzésnek vetettek alá. Az egyes területeken nem ugyanazt vizsgálták, hanem mindenütt 

figyelembe vették a helyi igényeket és adottságokat, ugyanakkor a metodológia ugyanaz volt 

minden esetben, mind kvalitatív mind kvantitatív szempontból, hogy az eredmények 

összehasonlíthatóak és általánosíthatóak legyenek. A kvalitatív elemzések során a számszerű 

indikátorokat NUTS2-3-as régiós szinten elemezték, ami több gondot okozott, egyrészt 

hasonló jellegű adatok megtalálása egyrészt az EU-n kívüli területeken gyakran gondot 

jelentett, másrészt ez a lépték már gyakran nem adott lehetőséget a helyi „stakeholderek‖ 

specifikus kérdéseinek, igényeinek kielégítésére (Németh et al. 2013). A határon átnyúló 

kormányzati elemzések a határ két oldalán a következő kérdések megválaszolását érintették: a 

határ funkciója az adott térségben inkább barrier, érintkezési felület vagy kapocs, az 

együttműködések tartóssága és intenzitása és a harmadik témakör a meglévő problémák és 

fejlődési kihívások felderítésére összpontosított. Az eredményeket SWOT elemzést tartalmazó 

tanulmány tartalmazza, amelyet egyrészt véglegesítés előtt az adott terület érdekelt feleinek 

kiadták véleményezésre, másrészt a kész dokumentumokat illetve a háttéranyagokat, valamint 

a mellékelt vizualizációkat (grafikonok, térképek, táblázatok stb.) is nyilvánosságra hozták és 

az adott régiók fejlesztési dokumentumaiba is bedolgoztatták (Ulysses 2012). 

 A Terco projekt az Ulysses-sel összehasonlítva nagyobb léptékben inkább nemzetközi 

területi együttműködési alapon vizsgálta a határmenti területeket, tehát a határok távolabbi 

területekre való hatását is vizsgálta valamint azt, hogy milyen „jó gyakorlatok‖ találhatók és e 

megoldásokat miképp lehetne elterjeszteni, minél több határmenti területen kamatoztatni.     
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 A vizsgált területek a következők voltak: Felső-Rajna mente, Pireneusok, Görög-bolgár határvidék, 

Karélia, Pomeránia - Dél-Svédország és Extremadura/Alentejo - tehát a vizsgált magyar-szlovák 

határmenti területünk nem tartozott bele. 
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Az előző projekthez hasonlóan a Terco-n belül is végeztek területi elemzéseket és több mint 

egy tucatnyi régiós esettanulmányt is kidolgoztak különféle helyzetű (szárazföldi, tengeri, 

belső külső, sűrűn-ritkán lakott, halmozottan periférikus) európai határmenti területekre, 

amelyekben sok kvalitatív módszert (mélyinterjú, közvélemény-kutatás stb.) alkalmaztak. Az 

esettanulmányok regionális kiválasztásánál arra is ügyeltek, hogy legyen mind régi-régi 

tagállamok, régi-új tagállamok, új-új tagállamok és külső határ határszakasz is a kiválasztottak 

között. Szlovákiát két tanulmány érinti, az új-új tagállami lengyel-szlovák határ és a külső 

állammal közös szlovák-ukrán határszakasz, ez utóbbi érinti a vizsgált területünk keleti végét. 

A kutatás megtervezésében fontos szerepet kapott az ún. SEM (szerkezeti kiegyenlítő) modell, 

amelyhez nagyon sok információ, bemeneti megfigyelési adat szükségeltetett: területi 

együttműködésekkel és a határelméletekkel kapcsolatos irodalom-feldolgozás, hátráltató 

illetve motiváló tényezők számbavétele, valamint összesen 459 kérdőív kitölttetése. A projekt 

eredményeinek felhasználása hasonló az Ulysses projektéhez, tehát lokális, regionális és EU-

szintű hasznosítással számol, valamint ugyanezen szintek döntéshozóinak irányába kerülnek 

terjesztésre a javaslatok, különösen azok irányába, akik valamilyen módon bekapcsolódtak, 

segítségére voltak a projekt megvalósításának, azzal a jelszóval, hogy „miképp tegyük 

hasznossá a határon átnyúló együttműködéseket a területfejlesztésben‖ (Németh et al. 2013, 

Terco 2012). 

 Az Unfamiliarity projekt a határ menti területek „szoftabb― kérdéseire, a 

megnevezéséből (idegenség, furcsaság) eredően a szomszédos térségek eltérő és összekötő 

kapcsaira fokuszált: mint a nyelvek, nyelvjárások, vallás, etnogenezis, történelmi földrajzi 

kérdések, valamint a néprajzi és a tárgyi kulturális hagyományok (Unfamiliarity 2013). 

A projekt, mivel nem elsősorban területfejlesztési célzatú volt, bölcsészet-tudományi (például 

történelmi, néprajzi) aspektusokat tartalmaz. A kutatásban hangsúlyt kap amellett, hogy az 

adott határszakasz „belső― vagy „külső― az is, hogy újabban vagy régebben létező maga 

a határ illetve a határrégió. Megfigyeléseik a határterületeken élők mentális térképeire 

valamint a határokon meglévő mobilitást gátló mentális barrierekre is kiterjednek. 

Összehasonlítják azt is, hogy például a médiában milyen a visszhangja az egyes 

határszakaszoknak és ezt összevetik a meglévő intézményi együttműködési szintekkel, 

kontrasztként is, pl. a finn-észt és finn-orosz viszonylatban. A kutatás eredményei, 

következtetései fontos források a fejlesztési politikaorientált kutatások számára, mint amilyen 
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a többi, e fejezetben tárgyalt projekt, amelyek során nem foglalkoznak elsődleges alapadatok 

begyűjtésével (Németh et al. 2013). 

Az Euborderregions projekt az EU külső határaira illetve a kapcsolódó partnerségi 

programjaira fokuszált. A 2011 és 2015 között lebonyolított projekt egyes kiválasztott külső 

Uniós határszakaszokat vizsgált abból a célból, hogy tanácsot adjon a döntéshozóknak arra 

vonatkozóan, hogy milyen célokat kövessenek a szomszédsági politikában, figyelembe véve e 

határmenti területek rendkívül nagy heterogenitását és azt, hogy a határon átnyúló 

együttműködésre illetve területi kohézióra nem igazán mutatnak potenciált.
147

 Az ESPON-os 

projektekhez hasonlóan az Euborderregions esetében is egységes felépítésű, generalizálható 

tanulmányok kidolgozását tűzték ki célul azért, hogy például a talált egyéni kihívásokat 

általánosítani lehessen (Euborderregions 2015). A projekten belül tizenegy különböző 

határszakaszt vizsgáló esettanulmány látott napvilágot, például a vizsgált területünk keleti 

megyéit (Kassa, BAZ illetve Szabolcs-Szatmár Bereg) érintő magyar-szlovák ukrán 

hármashatárról Sik és Surányi szerkesztésében készült kutatási jelentés (Sik, Surányi 2015), 

amely a „The Hungarian/Slovak/Ukrainian tri-border region― elnevezést kapta. A tanulmány 

megállapítja, hogy e határ menti területek helyzete a Schengeni külső határra kerülés óta – az 

érintett területek minden (és kiváltképp magyar) szereplője szerint – romlott vagy legalábbis 

stagnált. Mind a polgárok, mind pedig a vállalkozó szervezetek számára rosszabbak lettek a 

körülmények. Az érintett szereplők e megállapításhoz a következő megjegyzéseket fűzték: 

- a politikusok nagy befolyása miatt a határhelyzet előnyei lefölöződnek a járadékvadászok 

által, 

- nehezebbé vált a határátlépés, kivéve azoknak, akik kishatár-átlépési engedéllyel 

rendelkeznek vagy kettős állampolgárok, 

- annak ellenére, hogy mindhárom terület periferikus, nagy különbségek vannak az arbitrázs 

lehetőségekben, 

- a Schengeni határ a magyar és az ukrán területeket szétválasztja, 

- minden szereplő érzékeli a közelséget illetve hogy a határ előnyös főként a kulturális, 

politikai és gazdasági fejlődés szempontjából, 
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 Az erre vonatkozó bővebb magyarázattal Böhme & Gløersen (2011) munkájában találkozhatunk - 

idézi Németh et al. 2013 p.7). 
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- határrégiók számára a határ közelsége kevésbé előnyös a foglalkoztatásra, valamint a 

határtérség imázsára, illetve befolyására nézve az adott ország belseje felé, 

- a fiatalok erős és permanens elvándorlása a határ menti térségeket sokkal érzékenyebben 

érinti, mint egyéb területeket. Különösen a határon átnyúló projektek menedzselésére 

alkalmas, ezekkel már tapasztalatot szerzett, jól képzett, fiatal, mobil és jó angol tudással 

rendelkezők elvándorlása fájó (Sik, Surányi 2015 p. 7). 

A munka a határ menti térségeket érintő EU által finanszírozott programokkal, elsősorban a 

mindmáig nem lezárt 2007-2013-as HU-SK-RO-UA ENPI program elemzésével is 

foglalkozik, elsősorban abból a szempontból, hogy milyen aktivitást mutatnak pályázás terén 

az egyes határ menti régiók, az egyes országokhoz tartozó szomszédos határrégiókból mely 

szervezetek vesznek részt, milyen együttműködési szférában és milyen aktivitással. A szerzők 

határon átnyúló együttműködések esetében meglévő, illetve kiépülő hálózatokkal, 

klaszterekkel is foglalkoztak. Megállapítják, hogy az aktorok fele magyarországi és az 

együttműködési hálózatok is leginkább Magyarország felé mutatnak. A gazdasági szervezetek 

között az ukránok között a legmagasabb a befelé fordulók aránya, azaz azoké, amelyek csupán 

ukrán szervezetekkel vannak kapcsolatban. A határon átnyúló kapcsolatok terén 

megfigyelhető, hogy inkább a bilaterális kapcsolatok a jellemzők a területen, kevés a 

trilaterális. Médiaelemzés területén a tanulmány vizsgálta, hogy az egyes országok határmenti 

területeinek regionális médiumaiban mennyire jelennek meg és milyen színben a környező 

határon túli területek. A szlovákiai és magyarországi írott sajtóban a saját régiójukon kívül a 

másik ország /főleg hozzájuk közeli/ területei is némileg szerepelnek, azonban Kárpátaljáról 

szinte említés sincs. A határon átnyúló együttműködésekről legtöbb hír a kárpátaljai sajtóban 

szerepel, valamint a hozzájuk közeli magyarországi rendezvényekről is gyakran tudósítanak és 

ezeket pozitívabb kicsengésben tüntetik fel, mint a másik két ország sajtójában. 

Euborderscapes egy 6,9 milliós költségvetésű nemzetközi kutatási projekt volt, amely 

összesen 17 EU-s és nem EU tagországból 22 partnerszervezet bevonásával a határkutatás 

koncepciójának változásával foglalkozott. Ezt az átalakulást az utóbbi évtizedek társadalmi, 

gazdasági, kulturális és geopolitikai transzformációjával összefüggésében, valamint a nagyobb 

társadalomtudományi paradigma-váltásokkal kapcsolatban elemzi. Kezdetben az 

infrastruktúrahálózatok összekapcsolásáról és kihasználhatóságuk bővüléséről, majd a 

gazdasági összeköttetések elmélyítéséről volt szó elsősorban, ma már a gazdasági 
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kapcsolatháló mellett a mentális barrierek leépüléséről és a társadalmi hálózatok 

összekötéséről beszélhetünk. Ezzel együtt a rendszerváltás alatt és különösen az EU 

csatlakozást követő időszakban a földrajzi, filozófiai és társadalmi kategóriaként is 

vizsgált határ és a határ mentiség fogalma a határok jellegének valamint funkciójának jelentős 

változásain keresztül új értelmezést nyert (Kolosov, W. Scott 2013). A kutatás megállapítja, 

hogy az államhatárok inkább keretet alkotnak, mint etnográfiai vagy antropológiai határt. A 

tanulmány nem csupán általános összefoglalást ad, de összehasonlítja az államhatárok 

koncepcióit és rámutat azok különbözőségeire is politikai, társadalmi, kulturális valamint 

szimbolikus téren egyaránt (Euborderscapes 2016). 

7.1.2 A határon átnyúló együttműködéseket akadályozó problémák térségünkben 

Az EU illetékesek az INTERREG program megalapításának 25. évfordulója 

alkalmából körutat folytattak a határon átnyúló együttműködési programokban érintett 

határszakaszokon, majd az ott gyűjtött tapasztalatokból is merítve kiértékelték az európai 

területi együttműködési programok által az élet több területén elért eddigi előrelépéseket, 

például a határok átjárhatósága, foglalkoztatás, egészségügyi ellátáshoz, nyilvános 

létesítményekhez való hozzáférés, közösségi közlekedés és katasztrófavédelem terén. Felmérte 

a határon átnyúló együttműködéseket akadályozó problémákat az egyes határszakaszokon és 

239 ilyen, a határon átnyúló együttműködéséket gátló akadályt állapított meg, amelyek 

többsége csupán egy-két együttműködési programot érint, de jócskán vannak, amelyek 

összeurópai problémát jelentenek például az egyes államok eltérő jogszabályi környezete, 

eltérő adminisztrációs folyamatok vagy a közös területfejlesztés hiánya (EC obstacles of CBC 

2016). Az összes európai CBC programot érintő akadályok főként jogi illetve adminisztratív 

jellegűek voltak. A nem összes európai határvidéket érintő regisztrált akadály között összesen 

5 olyan került felderítésre, amely regionális problémaként érinti a magyar-szlovák közös 

határt, ebből három több környező programot és kettő csak a magyar-szlovák határtérséget. 

Régiós szintű és SK-HU relációs akadályok tehát a következők: 

1) Két szomszédos ország vasúti találkozási pontjain nem összehangolt technikai és 

szervezési (menetrendi) okokból bekövetkező hosszú várakozási idő Közép-Európa több 

határát érintő közös akadály, amely egyrészt azért áll fenn, mert a régió országai vasúti 

villamoshálózatukban három elérő rendszert alkalmaznak, ami speciális mozdonyok 
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használatát teszi szükségessé a délkeleti korridor (SETA) mentén. A biztonsági és a 

jelzőrendszerek is különböznek egyes országokban, amelyek elsajátítása a mozdonyvezetők 

számára ugyancsak többletfeladatokat jelent. A határátlépés adminisztratív igényessége (főleg 

a teherszállítás dokumentációjának adminisztrációja terén), valamint a határállomások 

szervezése is jócskán lassítja a határon való áthaladást. A végleges megoldás a közös európai 

vasúti ellenőrzési rendszer ETCS
148

 bevezetése lehet mindenütt, rövidtávon pedig az érintett 

államok egymással egyeztetett saját megoldásai lehetnek (EC obstacles of CBC 2016 – Entry 

No: 107). 

2) A visegrádi államok egymással közös határait valamint az osztrák-szlovák határt érinti, 

hogy a krízismenedzsment-rendszerek eltérő mivolta az egyes országokban hátráltatja, 

akadályozza a határon átnyúló együttműködések kibontakozását e téren. Szlovákiában például 

a katasztrófavédelem központi állami feladatkörben van, addig a többi visegrádi országban a 

kompetenciák megosztottak a területi önkormányzati szintek és a központi kormányzat között. 

A megoldás a releváns szereplők szorosabb együttműködésében, egymás eljárásainak 

megismerésében, közös gyakorlatok tartásában és nyelvi képzésben, valamint a határ menti 

területeken potenciálisan bekövetkező katasztrófák, baleseti helyzetek megoldására szolgáló 

közös operatív eljárások kidolgozásában rejlik (EC obstacles of CBC 2016 – Entry No: 108). 

3) A szabályozási környezet és a struktúrák, szervezeti rendszerek különbözősége 

valamint a rendelkezésre álló helyi erőforrások szűkössége a közös természet-, környezet- és 

vízvédelem kerékkötője (szintén a Visegrádi országok egymás közötti határszakaszait, 

valamint a szlovák-osztrák határt érinti). A környezet- és természetvédelem terén a létező 

határon átnyúló együttműködést elsősorban a jogi és intézményi és szakterminológiai 

különbségek hátráltatják, s helyi szinten sokszor nagy problémát jelent a megfelelő emberi 

erőforrások megtalálása, motiválása is. A helyzeten sokat javítana az humánerőforrás-

kapacitás megerősítése (ugyanis - elsősorban Szlovákiában – nagyon alacsony a környezet- és 

természetvédelemmel hivatásszerűen foglalkozók száma), ami által könnyebben kezelhetők 

lennének a meglévő jogi szabályozási problémák, valamint adminisztratív és 

szakterminológiai illetve nyelvi különbségek (EC obstacles of CBC 2016 – Entry No: 110). 
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4) Szlovákia és Magyarország közös határát érinti az a probléma, hogy a szlovákiai 

mentőautóknak tilos átmenniük a határon és a közelebbi magyarországi kórházba szállítaniuk 

a pácienseket. A párkányi régió és Esztergom viszonylatában megállapított közvetlenül 

megnyilvánuló hiányosság jelentősen csökkenti az egészségügyhöz való hozzáférést és rontja 

a határ mentén élők életminőségét. A párkány-esztergomi Duna-híd újjáépítése után az 

esztergomi kórház szerződést kötött a szlovákiai egészségügy-biztosítókkal, hogy szlovákiai 

párkányi régióból is fogadhasson pácienseket, így számukra a közelben legyen biztosítva az 

egészségügyi ellátás. A szlovák rendszámú mentőautók azonban nem mehetnek át a határon, 

így a páciensek (ha nem egyénileg szervezik meg a határon lévő Esztergom kórházába való 

eljutásukat), nem jutnak időben ellátáshoz, ugyanis a mentőautóknak az esztergominál 50 

kilométerrel távolabb lévő érsekújvári kórházba (Nagy, P. 2014, p. 196) kell vinniük a 

pácienseket, ami pár perc helyett, egy óra közúti távolságra van Párkány városától.
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határátkelést közvetlenül meghiúsító adminisztratív jellegű akadály elbontására jogszabályi 

változásra, harmonizációra van szükség vagy egy speciális, mentőautók határon át nyúló 

áthaladását engedélyező megállapodásra a két ország között (EC obstacles of CBC 2016 – 

Entry No: 113). 

5) A nem megfelelő EU-s jogi szabályozás akadályozza a határon átnyúló regionális 

menetrendszerű közösségi autóbusz-közlekedés fejlesztését. A 2007-2013-as HU-SK Határon 

Átnyúló Együttműködési Program keretében a jogosult határtérségben kialakításra került két 

új kistérségi menetrendszerinti autóbuszjárat Pozsony-Rajka és Győr- Nagymegyer között. A 

határon átnyúló járatok engedélyezési eljárása rendkívül elhúzódott. Az országos jogi 

szabályozások miatt a lokális célokat összekötő járatok is csak standard nemzetközi járatként 

közlekedhetnek illetve belföldi utazásra nem voltak igénybe vehetők, ezt csak a későbbiekben 

- szlovákiai relációban - sikerült újabb hosszadalmas engedélyezési eljárásoknak 

köszönhetően elérni. A járatok rövidebb távokra illetve belföldi utazásra való 

igénybevételének problematikussága miatt kihasználtságuk alacsonyabb, ami miatt 

bevételektől esnek el az üzemeltetők, így a fenntarthatósági kritériumok teljesítése is nehezen 

kivitelezhető. A nemzetközi és nem regionális kategóriába soroltságuk miatt a fenntartó 

önkormányzatok illetve üzemeltetők is nehezebben jutnak támogatáshoz a helyközi járatokat 
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 Hasonló probléma merült fel az ausztriai Hainburg és Pozsony viszonylatában is. 
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dotáló régiók részéről. A megoldás abban rejlik, hogy dereguláció keretében a meg lévő EU-s 

szabályozást módosítva a határon átnyúló menetrendszerű regionális helyközi autóbusz-

közlekedést a nemzetközi menetrendszerű buszközlekedés kategóriából kivéve, egy új, külön 

kategóriába, a határon átnyúló menetrendszerű regionális helyközi autóbusz-közlekedésbe 

kellene sorolni és ezáltal nem a klasszikus nemzetközi menetrendszerű autóbusz-közlekedésbe 

(EC obstacles of CBC 2016 – Entry No: 114). 

7.2 A 3 magyar-szlovák program regionális összehasonlítása 

Összehasonlítva a magyar szlovák határvidéken megvalósított 3 EU-s fejlesztési programot, 

azaz az előcsatlakozási PHARE CBC, a 2004-206-os Interreg IIIA HU-SK-UA Szomszédsági 

Program és a 2007-2013-as HU-SK Határon Átnyúló Együttműködési Program regionális 

eredményeit elmondható, hogy mindhárom esetben összességében a keleti területek (Kassai 

kerület) voltak a legaktívabbak, mind a pályázás terén, mind pedig a sikeres projektjavaslatok 

6. diagram: A 2004-2006 HUSKUA program projektszáma és a HU-SK 2007-2013-as 

program partnerszáma az egyes vizsgált dél-szlovákiai járásokban 

 

Forrás: saját szerkesztés 

és megvalósuló projektek számát illetően /v.ö. 7, 8, 9. és 16. táblázatok, valamint az 

összefoglaló 17. táblázat adatait/. A PHARE CBC-ben járási összehasonlításban is a Kassa 

megyébe tartozó Rozsnyói járás, az Interreg IIIA HU-SK-UA Szomszédsági Programjában a 

Komáromi járás rendelkezett a legtöbb sikeres projekt-javaslattal, ami annak fényében nem 
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meglepő, hogy a járás hosszú határszakasszal rendelkezik és székhelye erős interregionális 

kapcsolatokkal rendelkező határváros (Baranyi 2015 p. 478 – 2. ábra). Az EU 2007-2013-as 

Európai Területi Együttműködés keretében belül megvalósuló 2007-2013-as HU-SK Határon 

Átnyúló Együttműködési Program keretében és összességében is a Dunaszerdahelyi járás 

végzett az élen, összesen 47 megvalósult vagy megvalósulás alatt álló projekttel illetve 

projektpartnerrel (bővebben lásd a 6. diagram adatait). 

7.2.1 A fejlettségi támogatások allokációjának összehasonlítása különféle fejlettségi 

mutatókkal 

Tovább vizsgálva a fejlesztési támogatások területfejlesztő hatását megvizsgáltam az egy 

lakosra jutó értékek és a munkanélküliségi, valamint az egy foglalkoztatottra jutó jövedelmi 

mutatószámok összefüggéseit is (UPSVAR 2015, Statistics 2015) illetve ugyanezt elvégeztem 

a nemzetiségi összetétel esetében is.  

A fejlesztési támogatások egy lakosra jutó értékeinek a munkanélküliségi rátával való 

összehasonlítása csak a vizsgált területre illetve az uniós csatlakozás óta eltelt időszakra 

vonatkozóan történt. Azért választottam a munkanélküliségi mutatószámot, mivel ez a 

könnyen hozzáférhető adat egyúttal aránylag jó leképeződését, indikátorát jelenti a vizsgált 

dél-szlovákiai terület nagy részét legnagyobb mértékben sújtó problémáknak. A felmérések 

azt mutatják, hogy vizsgált határ menti területeink nagy részén élők számára napjainkban is ez 

a legégetőbb gond (Balogh, Pete 2017, p. 6). A terület középső és keleti részein találhatók az 

országos összehasonlításban a legnagyobb munkanélküliségi rátával rendelkező járások (lásd 

17. táblázatot), közülük is a Rimaszombati és a Nagyrőcei járások szinte minden időpontban 

országos éllovasoknak számítanak. Ezek ellentéte a Szenci járás, amely a főváros közelségét 

kihasználva rendkívül jó foglalkoztatottsági mutatókkal rendelkezik, így vizsgált területünk 

dinamikus peremének tekinthető.  

A munkanélküliségi ráta változása a vizsgált területen az uniós csatlakozás óta nyugatról 

kelet felé menet kedvező irányban történő változó trendet mutat (lásd 7A és 7B diagram 

trendvonalait), mind az egész időszakban 2004-2014 között (R² = 0,0744), még inkább a 

világgazdasági válság kezdete óta eltelt öt éves időszakban (R² = 0,2068). Akkor ugyanis már 

mindenütt növekedett a munkanélküliség mértéke, így az említett trend bizonyos értelemben 

nyugat-keleti nivellálódást is jelent (v.ö. 7 A és 7 B diagram adatait), azonban ez az 

elhanyagolható változás nem jelenti a régiók munkaerő-piaci helyzetének javulását. Ezt 
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támasztja alá, hogy a gazdasági válság következtében más államokban is némi nivellálódás 

történt, annak hatására, hogy a jobb helyzetben lévő régiók „nagyobbat estek‖, mint a már 

eleve rosszabb helyzetben lévő területek. Gondoljunk csak Magyarország esetében Komárom-

Esztergom megye esetére, ugyanis ebben a térségben történtek a legnagyobb elbocsátások  

7A diagram: A munkanélküliségi mutató változása és trendje 2004-2014 között az egyes 

vizsgált járásokban 

 

7B diagram: A munkanélküliségi mutató változása és trendje 2009-2014 között az egyes 

vizsgált járásokban 

 

Forrás (7A, 7B diagram): saját szerkesztés 
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2008-2009 fordulóján, nem pedig valamely kevésbé fejlett régióban (lásd Lőcsei 2009 – 1. 

ábra /p. 1177/). Tehát azáltal, hogy a világgazdasági válság hatására a fejlettebb területeken 

megnőtt a munkanélküliségi ráta, ezzel –paradox módon– gyakorlatilag összességében 

csökkentek a területi különbségek (Nemes Nagy – Lőcsei 2009). A nagy regionális 

különbségek továbbra is megmaradtak, illetve az enyhe „pro forma‖ javulás amiatt is 

bekövetkezhetett, hogy a külföldön dolgozni kényszerülők növekvő tömege javítja a 

statisztikákat
150

 és nem pedig amiatt, hogy helyi új munkahelyek kialakítása miatt helyben 

dolgoznának többen. 

Megvizsgáltam az összefüggést (korrelációszámítás)
151

 az egyes vizsgált járásokban a 

projektek száma (HUSKUA 2004-2006 program) illetve a HU-SK 2007-2013-s program 

estében: partnerszám, valamint a leszerződött projektösszegek (HU-SK 2007-2013) és a 

munkanélküliségi ráta között (%-os értékével és ennek változásával - lásd a 17. táblázat alját). 

A projekt-/partnerszámok járási szintű adatai egyik esetben sem mutatnak összefüggést a 

2004, 2009 és 2014 munkanélküliségi rátákkal, ugyanis a korrelációs együttható értéke 

minden esetben -0,06 és -0,11 között volt.  

Más a helyzet, ha a 2007-2013-as programozási időszakban megvalósuló projektek számát 

illetve fajlagos összegét a munkanélküliségi ráta világgazdasági válság kitörése környéki 

/2009. január/ és 2014 januárja közötti változásának mértékével vetjük össze. Mindkét esetben 

kimutatható, közepes (0,42 és 0,52) összefüggés van, tehát –óvatosan– elmondható, hogy a 

jelenleg még megvalósulás alatt álló program azokat a területeket támogatja inkább, amelyek 

munkanélküliségében az utóbbi 5 évben negatív változások következtek be, ezzel pozitív 

területfejlesztési hatást vált ki a maga (a többi EU-s programmal összehasonlítva) aránylag 

szerényebbnek mondható forrásaival. Összevetettem a megvalósuló projektek számát az uniós 

csatlakozás óta eltelt időszak egészére (2004-2014) vonatkozó munkanélküliség-változás 

mutatóival is, de ezúttal már nem találtam releváns összefüggést a két adatsor között. 

A fejlesztési támogatások egy lakosra jutó összegét összevetettem az egy 

foglalkoztatottra jutó jövedelemmel, valamint a HU-SK program jellegéből adódóan a magyar 
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 A külföldön dolgozók száma a szlovákiai számítási metodika szerint beleszámít a foglalkoztatott 

népesség számába. 
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 A korrelációszámításról bővebben lásd: Nemes Nagy 2005 137 – 142 o. 
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nemzetiségű lakosság arányával is a 2007-2013-as programba relevánsan bekapcsolódott
152

 

járások esetében, valamint a vizsgált 15 járásra vonatkozóan.  

Az egy foglalkoztatottra jutó jövedelem szintén könnyen interpretálható mutatószám, az 

adott személy egy hónap alatt, legális gazdaságban megkeresett, átlagos bruttó jövedelem 

szintjét mutatja. A jövedelmi mutatószámok, amelyből a 2011-es népszámlálási év és a 2014-

es adatait (18. táblázat) vizsgáltam - a munkanélküliségi rátával ellentétben - nem mutatnak 

szinte semmilyen összefüggést a fejlesztési támogatások egy lakosra jutó értékeivel, ugyanis a 

2011-es év esetében a korrelációs együttható -0,1585, míg 2014-ben -0,1126-ot ért el. A 2011 

és 2014-es évek jövedelem változása és a fejlesztési támogatások összevetésében szintén nem 

mutatható ki releváns összefüggés (r=0,1669). Amennyiben a fenti két változót csak a vizsgált 

15 dél-szlovákiai járásra vonatkozóan elemezzük, akkor a korrelációs együttható –az előbbivel 

ellentétben– mindkét esetben ellentétes irányú együttmozgást mutat: 2011-ben közepes -

0,3408 és 2014-ben pedig gyengébb -0,2762, tehát ez esetben a fentiekkel összehasonlítva 

mindig ellentétes együttmozgást mutat. A 2011 és 2014-es évek jövedelem változása és a 

fejlesztési támogatások összevetésében a 15 járás esetében viszont gyenge közepes (r=0,314) 

egyirányú együttmozgásról van szó, ami azt jelenti, hogy a HU-SK programba bekapcsolódott 

összes járással szemben e járások esetében már kimutatható valamiféle összefüggés a 

fejlesztési támogatások fajlagos összege és a jövedelmi viszonyok javulása között. Ez persze 

nem jelenti okvetlenül azt, hogy a vizsgált CBC programok miatt következett be ez a kisebb 

mértékű javulás a jövedelmi helyzetben.  

A regionalista szemszögéből érdekes az is, hogy vizsgált 15 járásunk milyen helyzetet foglal 

el országos összehasonlításban az utóbbi évek jövedelem változása terén, azaz hogy az egyes 

járásokban az egy foglalkoztatottra jutó havi jövedelem változása mennyire tér el az országos 

átlagtól. 2011-ben csak egy járásban, míg 2014-ben egyetlen járásban sem haladta meg az 

országos átlagot a bérszínvonal. A járások többségében az amúgy is gyengébb számadatok 

sajnos általában relatíve tovább gyengültek az utóbbi években, növekedésük az országos 

átlagot /12,19 %/ csak 6 esetben haladta meg. A következő járásokról van szó: Szenc, 

Komárom. Nagykürtös, Rimaszombat, Tőketerebes és Nagymihály. Amint a felsorolásból 
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 Relevánsan azt jelenti, hogy az adott járásból legalább egy olyan projektpartner részt vett, amely 

pénzügyi támogatásban is részesült. Összesen 30 ilyen járás volt, amelyből 15 a vizsgált dél-szlovákiai 

és 15 egyéb járás. 
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kitűnik, e járások többsége eleve alacsony szintről indult, így a béreknek volt hova fejlődniük. 

Országos átlag alatti, de 10 %-ot meghaladó növekményt a Losonci, Lévai és Érsekújvári 

járások értek el, a többi járás még ennyit sem. Különösen figyelemreméltó, hogy a magas 

foglalkoztatottsági mutatóval, illetve az egyik legkedvezőbb munkanélküliségi rátával 

rendelkező Galántai járásban volt a második legalacsonyabb növekmény, ami alig haladta meg 

a 4 %-ot, illetve az ezzel szomszédos Vágsellyei járás, amely 2011-ben a vizsgált területünkön 

egyedüliként még az országos átlagot meghaladó 856 eurós értéket érte el, következő három 

év alatt csak 1,4 %-os bérnövekményt tudhatott magáénak. Az okok között közrejátszhat, 

hogy a két utóbbi járásban a multinacionális elektronikai cégeknél nem igazán növekedtek az 

addig sem túl magas bérek, valamint az utóbbi járás esetében pedig az, hogy a Duslo vegyipari 

nagyvállalat sem könyvelt el kiemelkedő eredményeket az utóbbi időszakban. Állami 

hozzájárulás kellett ahhoz, hogy fejlesztések valósuljanak meg a galántai Samsung és a 

vágsellyei Duslo vállalatokban, így végül nem következett be tömeges elbocsátás a régióban 

legmagasabb foglalkoztatott-számmal rendelkező 2 vállalat egyikénél sem. 

 

A fejlesztési források egy lakosra jutó összege és a nemzetiségi arányszám erős közepes 

összefüggést mutat (0,5989) a programba relevánsan bekapcsolódott 30 járás esetében, 

amennyiben csak a vizsgált dél-szlovákiai járásinkat vetjük össze, akkor a korrelációs 

együttható valamivel kisebb, 0,5437 értéket mutat, azonban ez utóbbi összehasonlítást 

mindenképpen óvatosan kell kezelni, ugyanis ez utóbbi esetben már csak 15 adat szerepelt. A 

másik ok, ami miatt csökkent ez az érték, hogy míg a 30 programba bekapcsolódott járás 

között 15 nem vegyes, vagy csak szórvány magyar lakossággal rendelkező járás volt található, 

addig vizsgált területünk 15 járásának mindegyike vegyes lakosságúnak számít. 

A jövedelmi adatokat összevetve a nemzetiségi aránnyal 2011-ben nagyon gyenge fordított 

korreláció (-0,2825) állapítható meg, az összefüggés 2014-re pedig még ettől is gyengébb (-

0,2619), ha pedig a 2011-és 2014 közötti jövedelemváltozással vetjük össze a nemzetiségi 

arányokat, akkor szinte semmilyen összefüggést (0,088) sem látunk a két mutatószám között. 

 

A fő vizsgált mutatószámok közötti összefüggést is megvizsgáltam a vizsgált területre 

vonatkozólag. A munkanélküliségi ráta és az egy foglalkoztatottra jutó jövedelem közötti 

összefüggés kimutatható közepes mértékű és fordított (r = -0,4983), ez logikusan következik is 
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a két mutató jellegéből adódóan. A munkanélküliségi ráta és a magyar nemzetiségűek aránya 

között nem mutatható ki releváns összefüggés (r = -0,157), viszont a jövedelmek és a 

nemzetiségi arány között már gyenge közepes összefüggés (r = - 0,3367) mutatható ki, ami 

arra enged következtetni, hogy Szlovákiában a magyar nemzetiségű munkavállalók bérezése 

nem éri el az országos átlagot (az egyes járások pozícióját lásd az előző, az 

átlagjövedelmekkel foglalkozó fejezetben). 

 

Összességében elmondható, hogy a három vizsgált program közül leginkább a 2007-2013-as 

rendelkezik területfejlesztő hatással, amely amellett, hogy a legnagyobb forrásösszeggel 

rendelkezett, a forráselosztás szempontjából is –véleményem szerint– a leginkább területi 

nivellálódást elősegítő hatású,
153

 tehát leginkább itt láthatjuk azt, hogy az elmaradottabb 

régiók részesültek nagyobb mértékű támogatásban. Megjegyzendő, hogy a három fejlesztési 

programot összehasonlítva épp a 2007-2013 fejlesztési időszakban volt a legszorosabb 

együttműködés a két ország projektgazda szervezetei között, abból kifolyólag, hogy a 

projektek csak közösen valósulhattak meg. A jövő szempontjából ezért jó jel, hogy a 2014-

2020-as fejlesztési időszakban a területfejlesztési programok, illetve a határon átnyúló 

fejlesztések még az eddiginél is jobban, összehangolt formában (HU-SK 2014 -2020) és sok 

esetben a projektek integrálásával, az ún. integrált területi beruházások (Domonkos – Pawera 

2013 pp. 9-10) előtérbe helyezésével valósulnak majd meg, ami által mód nyílik a szinergikus 

hatások maximalizálására. 

8. KÖVETKEZTETÉSEK, ÖSSZEGZÉS 

8.1 Következtetések 

A fentieket összefoglalva az alábbi következtetéseket vonhatjuk le: 

A) Terület lehatárolása, határok szerepe valamint annak változásai 

1. A vizsgált terület lehatárolása terén beigazolódott az a kezdeti feltételezés, hogy a 

szlovákiai téregységek nagyfokú belső heterogenitása miatt, a vizsgált terület lehatárolása a 
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 Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a nivellálódás nem minden esetben jelent okvetlenül a fejlett 

területekhez való hozzáfejlődést, különösen válságos időszakokban lehet fordított irányú is, azaz hogy 

a fejlettebb területeken is válságjelenségek mutatkozhatnak meg, pl. az által, hogy egyes addigi 

fejlettebb, több befektetőt vonzó területen is lecsökken a jövedelem nagysága és/vagy nő a 

munkanélküliségi ráta (Lőcsei 2010). 
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lehető legkisebb „hivatalos‖ regionális téregységek szintjén, járási szinten NUTS 4 / LAU1 

történjék meg. Megfigyelhető ugyanis, hogy az egyes NUTS 3 szintű kerületeken belüli belső 

különbségek megegyeznek, ha nem nagyobbak a 8 megye egymás közötti különbségeinél. A 

fenti mellett további ok volt, hogy 8 téregységet vizsgálva kevés lenne az elemszám, ami az 

összehasonlító, illetve különösen a matematikai elemzéseket gyakran lehetetlenné tenné. 

2. Az államhatárok jellege és szerepe a rendszerváltás óta Európában nagymértékű 

változáson ment keresztül. 1989 előtt a határok sokszor szinte áthatolhatatlan barriert 

képeztek. Különösen a két világrendszert elválasztó határok voltak ilyenek, amelyek a nyugat-

keleti szembenállás eltűnésével fokozatosan –különösen ellenőrző szerepük terén– jelképessé 

váltak. Főként az unió közös határőrizeti rendszere, a Schengeni határvédelmi szisztéma 

kialakítása óta, az övezetbe belépett államok belső határai már gyakorlatilag csak 

közigazgatási funkciókat látnak el. Elmondható, hogy a Schengeni övezeten belüli szabad 

mozgás az EU egyik legnagyobb vívmánya. A Schengeni rendszer működésének feltétele, 

hogy az övezet külső határai mindenütt hatékonyan legyenek védve, azaz a határ szűrő szerepe 

ott érvényesüljön, mivel az övezetbe való belépés után, további teljes körű ellenőrzésre már 

nincs mód. A 2015-ös év migrációs válsága, valamint a sok ember életét követelő 

terrortámadások ráirányították a figyelmet az Unió illetve a Schengeni övezet külső határ-

védelmének fontosságára, szűrőfunkciójuk megbízható ellátására, különösen olyan gazdasági 

problémákkal küzdő EU-s államok esetében, mint amilyen Görögország. A Schengeni övezet 

egyes tagállamai közötti belső határőrzés visszaállítása, azaz az övezet szétesése gazdasági 

vagy akár mentális szempontból beláthatatlan következményekkel járhat. Gondoljuk arra, 

hogy a határellenőrzések visszaállításával, a határon való átjutás megnehezülésével, a hosszú 

várakozó sorok miatt pl. a „just in time‖ -típusú, gyors reagálásra épülő beszállítás 

lehetetlenné válna. Ugyancsak a megnehezülő átkelés miatt újra beinduló térszerkezeti 

fragmentáció miatt a határ menti területek periferikus jellege újra felerősödhetne, 

gyakorlatilag semmissé téve az 5. időszakába lépő EU-s határon átnyúló együttműködési 

INTERREG programok eredményeit. 

B) Településstruktúra, település-fejlettség, vonzáskörzetek, hátrányos helyzetű területek és 

felzárkóztatásuk lehetősége 

1. Megállapítható Dél-Szlovákiára, hogy településhálózat, gazdasági fejlettség 

szempontjából is más jellemzi a nyugat- és kelet-szlovákiai alföldi területeket, mint az ország 
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középső vidékein elterülő dombvidéki részeket, ugyanis míg az előbbin a nagyobb községek 

túlsúlya a jellemző, addig az utóbbi területen jellemző a leginkább a településrendszeri elemek 

elaprózódottsága, s a rosszul ellátott kisközségek túltengése aztán rányomja bélyegét egész 

régiók általános fejlettségére. A legjelentősebb városoktól való távolság is nagy szerepet 

játszik egy-egy mikrorégió fejlettsége szempontjából, a keleti régióban Kassa, nyugaton pedig 

Pozsony közelsége, amelyek a vizsgált területbe ugyan nem számítanak bele, de jelentős 

hatással vannak jelentősebb területekre, az előbbi például Szepsi kistérségére, az utóbbi 

Mátyusföld és Csallóköz nyugati részeire bír jelentős vonzerővel. 

2. A vizsgált területen a hátrányos helyzetű települések elhelyezkedése legtöbbször nagy 

összefüggést mutat a járási székhelyekről való elérhetőség távolságával, valamint a terület 

várossűrűségével. A hátrányos helyzetű területek lakossága számára a közigazgatási 

decentralizáció következetes véghezvitelére van szükség, amely magában foglalja az 1990-es 

években már elkezdett átalakítások, önkéntességre illetve alulról építkező kistérségekre 

támaszkodó igazgatási struktúra kialakítását. A déli területek gazdasági felemelkedéséhez 

központi és EU-s forrásokra illetve programokra is szükség van. Ilyenek lehetnek például a 

leghátrányosabb helyzetű területek infrastrukturális hátrányainak felszámolására irányuló 

beruházások, fejlesztésükre szolgáló speciális kedvezmények bevezetése, modern terület- 

illetve gazdaságfejlesztési eszközök igénybevétele (képzési szerkezet modernizációja, 

idegenforgalom támogatására szolgáló beruházások, KKV-k segítésére inkubátorházak, ipari 

parkok, technológia transzfer központok, mezőgazdaság, élelmiszeripar modernizációja 

újratelepítése) s nem utolsó sorban e területek központjainak valódi térségi központokká 

fejlesztése. 

C) Fejlesztési programok 

1. Vizsgált területünket több jelentős nemzetközi fejlesztési program érinti, közülük a 

legismertebb a Duna-stratégia. A szlovákiai fejlesztési dokumentumok közül Dél-Szlovákiával 

speciális formában a Baross Gábor Terv foglalkozik. A területet érintő megyék fejlesztési 

koncepciói, illetve az egyes szakpolitikai stratégiák, operatív programok, ill. tervek tárgyalják 

a területre vonatkozó elképzeléseket is. Az általam kiválasztott két fejlesztési dokumentum 

Szlovákia Közlekedési Infrastruktúra Fejlesztési Stratégiai Terve a 2020-ig terjedő időszakra 

és az Integrált Infrastruktúrafejlesztés Operatív Program, amelyek az elkövetkező időszak 

infrastrukturális- illetve közlekedésfejlesztését kívánják megalapozni, összességében merész 
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célokat határoznak meg, amelyek jó részére azonban nem állnak rendelkezésre a megfelelő 

források, különösen érvényes ez a vizsgált területre vonatkozó tervezetekre. 

3. A Dél-Szlovákiát érintő fejlesztési beruházási tervezeteknek, mivel azok gyakran a 

prioritási sorrend hátulján találhatók (amennyiben meg lettek állapítva indikatív projektlisták), 

még kevésbé látszik biztosítottnak a finanszírozása (v.ö. 7. térkép (Autópályák), 10. térkép 

(Periferikus területek), 12. térkép (Határátkelési pontok)). Például az Ipoly esetében a 

folyócska felső határszakaszával ellentétben, ahol a 2007-2013-as programozási időszak 

legelején megépült 2 átkelő, az alsón (az előzetes tervekkel ellentétben) nem sikerült 

egyetlenegy új átkelési lehetőséget sem kialakítani, így az Ipoly e szakasza a Duna 

határszakaszával együtt továbbra is jelentős természetföldrajzi és mentális barrierként 

funkcionál. A szlovák-magyar határon 2015-ben átlagosan 21,22
154

 kilométerenként volt 

közúti határátkelő (Kuttor – Ocskay 2015 p.498), ami Magyarország esetében az összes 

Schengeni belső határszakasz közül legritkább és Szlovákia esetében is csupán a hegyes 

lengyel határon ennél ritkább az átkelő sűrűség. A vizsgált terület jelentős részeinek nem 

megfelelő feltártsága miatt fennálló periferikus közlekedés-földrajzi helyzet lefojtja a térség 

gazdasági, idegenforgalmi potenciáljának kibontakozását, jelentősen akadályozza a környező 

szlovákiai és magyarországi centrum-területekkel való szinergikus fejlődésének lehetőségét. A 

fentiek fényében nem látszik relevánsnak, hogy a döntéshozók már a fejlesztési programok 

kidolgozásakor kiemelten törekednének Dél-Szlovákia hátrányos helyzetű területeinek 

felzárkóztatására, az infrastruktúra-hiányok eltüntetésére, így az sem tűnik biztosítottnak, hogy 

az elkövetkező években komoly áttörés legyen ebben a kérdésben. 

4. Az EU-s fejlesztési programok esetében a periferikus területek felzárkóztatására 

szolgáló pályázati források jelentős része – elsősorban a kivitelező vállalatok révén – a 

fejlettebb centrumtérségekben jelenik meg, illetve olyan intézményeknél, amelyek jó 

érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek. Így előfordul az is, hogy a támogatások nem a 

kitűzött céloknak megfelelően, nem a célcsoportok és célrégiók felzárkóztatására fordítódnak. 

Ez alól a határon átnyúló együttműködési programok sem kivételek (Hakszer 2017 p. 121). A 

CBC programok tehát gyakran, mint forrásszerző „eszközök‖ kerülnek a pályázók figyelmébe. 

Ezen pályázók szembemenve az EU azon céljaival, hogy visszaszorítsák az országhatárok 

                                                 
154

 A 2014-2020-as SK-HU Interreg program a programozási időszak végére elérendő célként 

előirányozza a határátkelők átlagos sűrűségének 15 km-re való csökkentését. 
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(mentális és fizikai) akadály szerepét, olyan célokra használják e speciális és korlátozott 

forrásokat, amelyek egyáltalán nem határtérség-specifikusak illetve más, pl. hazai operatív 

programokból is finanszírozhatóak lennének. Ezek a problémák nem csak a szlovák-magyar 

együttműködési programok esetében merülnek fel, hanem az EU más határon átnyúló 

programjait is érintik. Más tanulmányok is alátámasztják e probléma permanens meglétét 

(Balogh 2014).  

D) A három Magyarország és Szlovákia közös határ menti területeinek fejlesztését megcélzó 

határon átnyúló programot összevetve az alábbi következtetésekre juthatunk: 

1. Megállapítható, hogy az időben előrehaladva a programok megvalósítása a résztvevő 

országok részéről szorosabb koordinációt és a projekt partnerek egyre szorosabb és valósabb 

együttműködését kívánja meg. A Phare CBC esetében a kezdeti nagyprojekt+kisprojektek 

kombinációt követően, az ún. grantsémák megjelenésével több projektfajta is 

megvalósulhatott, de végig csupán különálló projektekről beszélhetünk csupán. A 2004-2006-

os időszakban különálló, iker és közös projektek is megvalósíthatók voltak több fajta 

intézkedéstípuson belül és a 2007-től kezdődő programozási időszakokban már csak közös 

projektek realizálhatók voltak, a 2007-2013-as időszakban rendkívül nagy – ekkora 

forrásösszegnél – eltúlzott skálájú témakörben. A jelenleg kezdődő 2014-2020-as időszakra 

némileg szűkítették a beavatkozási intézkedések számát az EU koncentráció elvét jobban 

figyelembe véve, ugyanakkor - hétéves kihagyás után - újra lehetőség nyílik majd (külön 

pályáztatással) kisprojektek realizálására is.  

2. Mindhárom vizsgált program esetében a keleti országrészek az átlagosnál nagyobb 

aktivitást mutattak mind a beadott projektjavaslatok számát, mind pedig sikerességüket 

illetően, különösen érvényes ez Kassára és környékére. A Kassai kerületen belül a PHARE 

CBC program esetében az éllovas mind abszolút, mind pedig relatív értelemben a Rozsnyói 

járás, míg a további két program esetében Kassa városa rendelkezik Szlovákia esetében a 

legtöbb projekttel. A keleti országrészek erős aktivitása azért is örvendetes, mivel a keleti 

magyar-szlovák határtérség (Kassa megye és BAZ megye) fejlettségi szempontból 

„szélárnyékban‖ levőnek számít (Hardi 2008. p. 9, Székely 2010). A sikeresség oka 

véleményem szerint abban keresendő, hogy a térség szereplői – amellett hogy „megtanultak‖ 

pályázatot írni – megtanulták az egymással és a hasonló profillal rendelkező közeli 

magyarországi szervezetekkel elmélyülő, bizalmon alapuló együttműködést is, aminek 
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köszönhetően sok jelentős sikeres projekt valósult meg a megyék, helyi önkormányzatok 

illetve az ún. kormányzaton kívüli társadalmi szervezetek kooperációjában.  

3. Elmondható, hogy Szlovákiában a középső országrész erősebb kezdés (PHARE) után 

jelentősen visszaesett. Míg a PHARE CBC programban a vizsgált terület középső részén 

elterülő Losonci és Rozsnyói járások a legaktívabb pályázók közé tartoztak, addig a 2007-

2013-as programozási időszakban már hátul kullognak. Nyugat-Szlovákiában a legaktívabb az 

összes program esetében a Komáromi járás volt, amelyhez a 2007-2013 között felzárkózott a 

Dunaszerdahelyi járás, azonban itt főként a PHARE időszakában, a kassai régióval ellentétben 

már nem volt érvényes az, hogy a sok beadott projektjavaslathoz sok győztes pályázat is 

társuljon. Az INTERREG és a 2007-2013-as HU-SK program esetében is felülreprezentált a 

Kassai kerület, amely a győztes pályázatok százalékarányát tekintve még 10 %-kal növelte is 

részesedését. A második és a harmadik helyen a Nyitrai és a Besztercebányai kerület áll, 

amely szintén növelte arányát. A Besztercebányai, Pozsonyi és Nagyszombati kerületekből az 

első pályázati körben eleve kisszámú projektterv érkezett és közülük is csak nagyon kevés 

bizonyult támogatásra alkalmasnak. A második körben ezzel szemben már e kerületekből is 

jóval több pályázat származott, azonban összevetve más régiókkal, ez még mindig a 

legkevesebb volt, kivéve a Besztercebányai kerületet, amely mind az előterjesztett pályázatok 

számában mind, sikerességi arányukban megelőzte a vele az első körben még azonos számú 

projekttervet előterjesztő, viszont akkor még sokkal sikeresebb Eperjesi kerületet. A 

Besztercebányai kerület a 2007-2013-as HU-SK program első fordulójában még tartotta 

előkelő helyezését, azonban a második fordulóban már innen került ki a tartósan kisebb 

aktivitású Pozsonyi kerület után a második legkevesebb megvalósuló projekt. A Pozsonyi 

kerületről viszont elmondható, hogy a 2007-2013-as programozási időszakban a kerületen 

belül a legtöbb projekt a szlovák főváros állami és akadémiai szervezeteiből került ki, amelyek 

két Szenci és egy Malackai partnerszervezeten kívül, az összes ottani projekt gazdái. A 

harmadik, negyedik és az ötödik pályázati fordulóban nyertes projektjavaslatok, amelyek 

megvalósítása az utóbbi hónapokban történt meg, regionális összehasonlításban már elég 

egyenletesen oszlanak meg az egyes nagyrégiók között.  

4. Járási szintű összehasonlításban a PHARE CBC program esetében még minden 

tekintetben a Rozsnyói járás vezetett (tehát a projektek abszolút és relatív száma (7. táblázat), 

valamint forrásösszegek esetében is), de a további programokban már „beleszürkül‖ az 
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átlagba. Így a 2004-2006-os HU-SK-UA és a 2007-2013-as HU-SK program esetében a 

pénzügyi támogatásban részesült partnerek száma tekintetében messze vezet Pozsony és Kassa 

város, őket, jócskán lemaradva követi csak a Dunaszerdahelyi, Komáromi és Kassa-környéki 

járások triója, amelyek a fajlagosan lekötött összegek tekintetében viszont éllovasok. Vizsgált 

területünk esetében leggyengébben viszont a Szenci, a Galántai és a Nagyrőcei járás szerepelt. 

Az abszolút összegek tekintetében az élen az egész programterületen belül a magyar főváros 

(15. táblázat) található, 28 millió eurót meghaladó forrásösszeggel, amelyet ennek nem 

egészen felével Komárom követ, majd Kassa-környék Kassa város, Dunaszerdahely és 

Pozsony következik, mindegyikük több mint 9 millió euróval. A lakosságszámmal súlyozott 

fajlagos összegek esetében a leggyengébben a vizsgált dél-szlovákiai területünkön a 

Vágsellyei és a Szenci járások szerepelnek. Összességében elmondható hogy a nagyvárosok és 

a Délnyugat-Szlovákia határ menti, jelentős magyar lakossággal rendelkező járásai, valamint 

Kassa környéke volt a legaktívabb a határ menti együttműködési programok pályázataiban 

való részvételben illetve a projektmegvalósításban is. Elmondható, hogy a 2007-2013-as 

programidőszak esetében a nyugat-kelet dimenzióban felvitt ábrákon (vö. 4A és 5A 

diagramok) lineáris regressziót alkalmazva feltűnően alacsonyak a determinációs együtthatók, 

ami nem igazolja, hogy a szlovák magyar határ mente szlovák oldalán határozott nyugat-kelet 

trend lenne a támogatások eloszlását illetően, polinomiális regresszió esetében ugyanakkor a 

vizsgált terület közepén határozottan kirajzolódik egy horpadás, amely tanúsítja a 

Besztercebányai került egyes déli járásainak gyengébb abszorpciós képességét. 

5. A projektek nagyságát figyelembe véve a legnagyobb volumenű beruházási projekteket 

vizsgálva az állapítható meg, hogy azok a vizsgált területen nyugat-keleti irányban fokozódó 

erősséggel voltak jelen, tehát a legkevésbé a nyugati részeken és leginkább a keleti 

országrészekben voltak megfigyelhetők. Különösen a határon átnyúló infrastruktúravonalak 

fejlesztését irányozták elő a megvalósított projektek, legfőképp a közlekedési infrastruktúra 

(12. térkép) fejlesztésénél, kisebb mértékben a szennyvízkezelési kapacitások és elenyésző 

mértékben a telekommunikáció területén. Gazdaságfejlesztésben a beruházások elsősorban 

vállalkozói inkubátorházak létrehozásának támogatására irányultak, valamint egyéb közvetlen 

és közvetett gazdaságösztönző beruházások (ipari parkok és egyéb iparterületek fejlesztése, 

turisztikai látványosságok fejlesztése, továbbképzések támogatása) megvalósításával történtek, 

megállapítható, hogy az egész területen nagyjából egyenletes eloszlásban mentek végbe. 
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6. A projektek száma illetve nagysága, valamint a munkanélküliségi ráták összefüggéseit 

járási szinten megvizsgálva a legtöbb esetben semmilyen összefüggést nem lehetett felfedezni 

a mutatók között kivéve, amikor a 2007-2013-as programozási időszakban megvalósuló 

projektek számát, illetve fajlagos összegét a munkanélküliségi ráta világgazdasági válság 

kitörése környéki és 2014 januárja közötti változásának mértékével mérjük össze, ekkor 

gyenge közepes összefüggést találunk. Elmondható tehát, hogy míg a PHARE CBC csak 

minimális mértékben és az Interreg IIIA program esetében nem kimutatható, addig a 2007-

2013-as programozási időszakban már relevánsabb a támogatási összegek területfejlesztő 

hatása, ugyanis a forrásösszegek összességében fajlagosan azokra a helyekre kerültek 

jelentősebb mértékben, ahol magasabb a munkanélküliségi ráta.  

7. További mutatószámokat vizsgálva a következő eredmények születtek. A fejlesztési 

támogatások egy lakosra jutó összegét más, járási szinten elérhető adatokkal is összevetettem: 

az egy foglalkoztatottra jutó jövedelemmel és a magyar nemzetiségű lakosság arányával.  

Az egy foglalkoztatottra jutó jövedelmi adatok a programba bekapcsolódott járások esetében 

sem 2011-ben, sem 2014-ben, sem pedig a két időpont közötti változás esetében nem 

mutatnak összefüggést a fejlesztési támogatások lakosságszámmal súlyozott értékeivel. A 

vizsgált területen (ahol megjegyzendő, hogy vizsgált területünkön – Vágsellye 2011-es adata 

kivételével – egy jövedelmi érték sem érte el az országos átlagot), ugyanezen mutatók mind 

2011-ben, mind 2014-ben enyhe fordított együttmozgást (korrelációt) mutatnak, viszont ha a 

jövedelmek változási trendjével vetjük össze a támogatások fajlagos értékeit, már gyenge 

közepes pozitív összefüggésről beszélhetünk. Ez sem jelenti feltétlenül azt, hogy a jövedelmek 

javuló tendenciájának okozója, a többi (belföldi jellegű) operatív programmal összevetve 

relatíve kisméretű HU-SK Határon Átnyúló Együttműködési Program eredménye lenne. 

A fejlesztési források eloszlása és a nemzetiségi arányszám közepes összefüggést mutat a HU-

SK programba bekapcsolódott 30 járás esetében, így arra következtethetünk, hogy a vegyes 

lakosságú dél-szlovákiai járások összességében aktívabb pályázók. Azonban ha csak a vizsgált 

dél-szlovákiai területünkön lévő járásokat nézzük, ez az összefüggés már valamivel kisebb. 

Megvizsgálva az egyes járások nemzetiségi arányát és a 2011 és 2014 jövedelmi viszonyokat, 

itt már csak nagyon gyenge összefüggést lehet megállapítani, sőt, ha a két időszak közti 

jövedelemváltozást vesszük figyelembe, akkor már szinte semmilyen összefüggést nem 

találunk. A jövedelmek és a nemzetiségi arány között az egyes járásokban gyenge közepes 
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fordított irányú összefüggést lehet kimutatni. Különösen, ha figyelembe vesszük azt, hogy a 

dél-szlovákiai járások jövedelmi helyzete szinte kivétel nélkül az országos átlag alatt van, sőt 

vizsgált területünkön a legalacsonyabb jövedelmi mutatókkal rendelkező járások közül több is 

található, elmondható, hogy Dél-Szlovákia hátrányos helyzetben van a munkaerőpiacot 

tekintve és ebből arra a következtetésre juthatunk, hogy Szlovákiában a magyar nemzetiségű 

munkavállalók bérezése is elmarad az országos átlagtól. 

A feltett kutatási kérdéseimre vonatkoztatva elmondható, hogy:  

 A kelet-szlovákiai Kassai régió (azon belül is Kassa és környéke) mutatta a legnagyobb 

aktivitást mind a pályázásban, mind a forráslehívásban, viszont a Besztercebányai kerület 

legelmaradottabb határ menti részei (kiváltképpen a Rimaszombati járás) nem tudták 

kihasználni megfelelően a támogatási lehetőségeket.  

 Konstatálható, hogy a támogatások területi eloszlása nem feltétlenül mutat összefüggést a 

gazdaságilag hátrányosabb helyzetű térségek elhelyezkedésével, tehát nem állapítható 

meg egyértelműen, hogy a források a kiegyenlítést célzó helyekre allokálódnak.  

 Nem mondható el, hogy komoly akarat mutatkozna a gazdaságilag legelmaradottabb 

járások infrastrukturális felzárkóztatására. Egyes esetekben már tervezési szinten is 

kimutatható, hogy e dél-szlovákiai területekre kisebb figyelem összpontosul (lásd a 

disszertáció fejlesztési programokkal foglalkozó részeit). Annak ellenére, hogy az utóbbi 

időszakban pozitív dolgok is történtek legalább abban, hogy kijelölésre kerültek a 

legelmaradottabb járások, amelyek fejlesztésének összehangolására kormánybiztost 

neveztek ki, valamint kisebb adózási kedvezményeket is bevezettek. A 2007-2013-as 

időszakra allokált fejlesztési források maximum arra voltak elegendők, hogy (legalábbis 

statisztikailag) nem nőtt jelentősen a különbség az egyes gazdasági mutatók tekintetében a 

legnagyobb elmaradást mutató régiók és az ország többi része között.  

 A határon átnyúló projektekről sem állapítható meg egyértelműen, hogy segítségükkel 

releváns előremozdulást sikerült elérni Dél-Szlovákia foglalkoztatási helyzetében és 

infrastrukturális kiépítettségében. Ez egyrészt azért történt, mert a források 

szétforgácsolódtak és a támogatások arányaiban kevésbé koncentrálódtak a közvetlenül 

határmenti területekre, másrészt a csak erre támaszkodó fejlődési áttörés azon okból is 

nehezen lenne kivitelezhető, mivel a rendelkezésre álló források relatíve alacsonyak, 

összevetve a többi EU-s (szektoriális) fejlesztési programmal. 
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8.2 Összefoglaló 

Összefoglalva elmondható, hogy Dél-Szlovákia relatív helyzete a rendszerváltás óta eltelt 

időben az országon belül romlott, a déli régiók fejlesztése (olykor már tervezési szinten) 

háttérbe került a többi régióval összehasonlítva (gondoljunk arra, hogy Dél-Szlovákiában 

szinte egyáltalán nem épültek gyorsforgalmi utak), így e területek nagy részében nem tudták 

megfelelően kihasználni a határok légiessé válását sem. A határon átnyúló szabad mozgás, az 

EU-hoz való csatlakozás illetve az együttműködések nyújtotta lehetőségek sem akadályozták 

meg jelentős kiterjedésű határ menti területek lecsúszását, annak ellenére, hogy az e 

munkában vizsgált fejlesztési programok általában, de különösképpen a jelenleg kiértékelés 

alatt álló 2007-2013-as Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 

mindenképpen jelentősebben hozzájárult a dél-szlovákiai határ menti területek fejlesztéséhez. 

A pályázati források felhasználásának, azok összességében relatíve alacsony rendelkezésre 

álló forrásösszegük miatt, gazdasági fejlettségre való pozitív hatásuk nem relevánsan 

kimutatható. A periferikus területek felzárkóztatására szolgáló pályázati források jelentős 

része a legfejlettebb centrumtérségekben köt ki, illetve olyan szubjektumoknál, amelyek 

nagyon jó érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek. Így előfordul az is, hogy a 

támogatások nem a kitűzött céloknak megfelelően: nem a célcsoportok és célrégiók 

felzárkóztatására használódnak fel. 

Sajnos nem mondható el egyértelműen, hogy ez alól kivételek lennének a határon átnyúló 

együttműködési programok, amelyeknek már nevükből kifolyólag is elsősorban a közvetlenül 

határ menti területek felzárkóztatására kellene szolgálniuk. A CBC programok a határ menti 

térségek sokszor fekvésükből adódó halmozott gazdasági-társadalmi hátrányainak 

felszámolására szolgáló, határon átnyúló pl. logisztikai – közlekedési feltártság javítására 

irányuló, társadalmi kohéziós célokat nem írhatja felül a pusztán pénzügyi-fiskális 

programcélok teljesítésének óhaja, tehát a megfelelő pénzügyi merítés hajhászása nem 

szoríthatja háttérbe azt, hogy a források az interregionális kohéziót szolgálják a határon 

átnyúló területek esetében.  

Megfigyelhető volt a pályáztatás illetve a projektmegvalósítás során, hogy bizonyos 

kérelmező valamint menedzserszervezetek és -csoportok visszatérő pályázók voltak, 

eredményesek lettek, projektjeik szépen, nagy hozzáadott értékkel, mindenki megelégedésére 

valósultak meg. Ugyanakkor más, ugyancsak határ menti területekről szinte alig érkeztek 
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pályázatok, viszont arrafelé is bőven lenne fejlesztenivaló, gondoljunk csak a mély gazdasági 

depresszió sújtotta Rimaszombati járás passzivitására.  

A legfontosabbnak annak kell lennie, hogy a programszinten, majd pedig az egyes közös 

projektjavaslatok szintjén deklarált célok az implementáció során megvalósuljanak, 

természetesen a források legnagyobb hatékonysággal történő felhasználása által. A 

programok, projektek sikeres megvalósításához szükséges a jó menedzsment és a 

kommunikáció. Az eddigi programok több száz sikeres, fenntarthatóan realizált projektje 

mellett voltak célok, amelyek nem valósultak meg.  

A megvalósult fejlesztések, határon átnyúló projektek segítségével sem sikerült javítani 

Dél-Szlovákia helyzetét olyan mértékben, hogy valamiféle érdemi felzárkózást lehessen 

kimutatni a foglalkoztatási helyzetet, valamint az infrastrukturális kiépítettséget illetően. 

Feltűnő, hogy például az új határátkelési pontok száma rendkívüli eltéréseket mutat az egyes 

területeken. Míg Kassa környékén illetve a várostól keletre nagyon sok újonnan létrejött 

átkelési lehetőség jött létre, addig Gömör legnagyobb részén és az Alsó-Ipoly- mentén egy 

sem (lásd a 12. térképet). Különösen az utóbbi területen, a 2007-2013-as időszak 

programozása során betervezett új átkelők megépítésének meghiúsulását tartom jelentős 

kudarcnak. 

A kudarcokból okulni kell és a jövőben mindenképpen félre kell tenni a parciális politikai 

célokat, felülemelkedni a szűkkeblűségen, valamint szükség lenne a csakis gazdasági profitot 

hajhászó hozzáállás mellőzésére is. Csakis így lehet sikeres az új programozási időszak, azaz 

elsősorban a határ közelében élők életének megkönnyítésére szolgáló eredményeket hozó. 
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1. táblázat: A közigazgatás NUTS rendszer szerinti területi egységei Szlovákiában - 2016 

NUTS 

szint 

Szlovák 

megnev

ezés 

Angol 

megne-

vezés 

Darab-

szá-

muk 

Magyar névváltozat Funkció/ 

testület 

Magyaror-

szági 

megfelelő 

NUTS 

I. 
štát State 1 állam  állam 

 

NUTS 

II. 

 

 Region 4  

területi 

statisztikai 

egység,admin. 

nagyrégió 

7 tervezési 

-statisztikai 

régió 

 

NUTS 

III. 

 

Kraj / 

VÚC 

(Vyšší 

územný 

celok)) 

county, 

region, 
HTU 

(Higher 

Territori

al Unit) 

8 

 

kerület, 

önkormányzati kerület, 

másodfokú területi egység, 

megye 

önkormányzati 

testület és 

egyes 

közigazgatási 

hivatalok 

19 megye + 

főváros 

 

NUTS 

IV. / 

LAU 

1 

 

okres district 79 

közigazgatási járás, egyes 

közigazgatási funkciók 50 

körzetben (1996-ig 121 db 

körzet (obvody) is létezett); 

elsőfokú területi egység; 

 

államigazgatás

i egység (járási 

hivatalok) 

175 járás 

(1984-1990 

város és 

nagyközség

környék, 

1994-2012 

kistérség) 

NUTS 

V. / 

LAU2 

obec 

mesto 

Municip

ality 

2883 

* 

települési önkormányzatok 

(Ebből 138 város és 2745 

község)* 

önkormányzat 

és 

saját hivatala 

település 

Forrás: Negotiation (2000), Mezei-Hardi (2003), * 2011-es állapot- forrás: Slavík-Klobučník (2011) 

2. táblázat: Szlovákia területi-államigazgatási rendszerének változásai 
 

Nagyobb területi egység Kisebb területi egység 

1918-ig 10 vármegye+10 töredék vm. 85 +8 töredék járás 

1923 6 nagymegye (ţupa) 85 (Kárpátaljával együtt, ebből SK: 79) járás 

1928 2 tartomány (SK+Kárpátalja) 79 járás 

1940 6 nagymegye (ţupa) 59 járás 

1945 -- 79 járás 

1949 6 kerület 92 járás 

1960 3 kerület 33 járás 

1968 4 kerület 38 járás 

1990 38 járás (okres)  121 körzet (obvod) 

1996 8 kerület (kraj) 79 járás (okres) 

2004 8 kerület (kraj) 50 körzet (obvod) / 79 járás (okres) 

2014 8 kerület (kraj) 79 járás
156

 

     Forrás: Petőcz [1998] alapján átdolgozva 

                                                 
156

 A körzetek –logikus lehatárolásuk miatt- területileg megmaradtak egyes államigazgatási 

funkcióknál, mint alapvető területi egységek pl. a rendőrségi „járások‖ vagy az első fokú bíróságok 

esetében. 



XXI 

 

 

 

5000> 5-10ezer 10-25ezer >25ezer Összesen 200> 200-499 500-999 1000-1999 >2000 Összesen

1 Szenc 29 0 0 1 0 1 1 5 8 9 5 28 30

2 Dunaszerdahely 67 0 1 2 0 3 4 15 23 15 7 64 41

3 Galánta 36 0 1 2 0 3 0 5 4 17 7 33 43

4 Komárom 41 0 1 1 1 3 1 5 10 13 8 37 52

5 Érsekújvár 61 0 0 2 1 3 0 11 13 21 13 58 44

6 Vágsellye 13 0 0 0 1 1 0 0 1 4 7 12 45

7 Nyitra 60 0 1 0 1 2 2 14 10 24 8 58 59

8 Léva 88 1 2 0 1 4 7 26 30 18 3 84 48

9 Nagykürtös 71 1 0 1 0 2 16 30 17 6 0 69 33

10 Losonc 57 0 0 1 1 2 5 23 18 7 2 55 53

11 Rimaszombat 107 1 1 0 1 3 40 38 19 5 2 104 45

12 Nagyrőce 42 1 1 1 0 3 12 17 8 2 0 39 61

13 Rozsnyó 62 1 0 1 0 2 8 20 24 7 1 60 40

14 Kassa-környék 113 1 1 0 0 2 9 45 29 20 8 111 13

15 Tőketerebes 82 0 3 1 0 4 3 25 32 17 1 78 42

16 Nagymihály 78 1 1 0 1 3 3 23 38 10 1 75 52

17 Összesen 1007 7 13 13 8 41 111 302 284 195 73 965

           Új községek 2003. decemberétől: Szlovákia átlaga: 57%

Forrás: Hakszer 2004 p. 213 - átdolgozva

3. táblázat: A települések megoszlása járásonként

Dunaszerdahelyi járás: Lögérpatonytól elvált Patonyrét (Potônské Lúky)

Galántai járás: Diószegtől Kismácséd (Malá Mača) önállósult

Szenci járás: Rététől különvált Újvilág (Novy Svet)

Nyitrai járás: Elefántból kivált Alsóelefánt (Dolné Lefantovce), Nyitrából Csitár (Štitáre), Podhoranyból Béd (Bedice)

Kassa környéki járás: Druzstevná pri Hornáde-ből kivált Hernádszentistván (Kostoľany n. Hornádom)

Városi 

lakosság 

aránya 

(% )

Sor-

szám
Járás

Összes 

település

Város Község 

 

 

 

 

Sors

zám
Területegység 100+ 70-99 69-50 49-30 29-20 19-14 13  - 11.10.-8 7.-  6 5.- 4 3 2 1 0

Össze-

sen

0 pontos 

az összes 

telep. %-

ban

2 és 

alatta %

8 és több 

%

4 Komárom 1 0 0 1 1 0 2 3 4 11 5 4 2 7 41 17,07 31,71 19,51

8 Léva 1 0 0 1 1 0 1 2 6 12 14 15 15 22 89 24,72 58,43 6,74

7 Nyitra 1 0 0 1 0 0 0 1 7 18 7 6 9 16 66 24,24 46,97 4,55

5 Érsekújvár 1 0 0 2 0 1 0 3 2 18 10 9 8 8 62 12,90 40,32 11,29

6 Vágsellye 0 0 1 0 0 0 0 4 3 3 1 1 0 0 13 0,00 7,69 38,46

2 Dunaszerdahely 0 1 0 1 1 1 1 1 3 12 5 16 15 10 67 14,93 61,19 8,96

3 Galánta 0 0 1 1 0 1 1 4 3 11 2 5 4 3 36 8,33 33,33 22,22

1 Szenc 0 0 0 1 0 0 1 2 1 5 4 3 6 5 28 17,86 50,00 14,29

10 Losonc 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 5 8 17 22 58 37,93 81,03 5,17

12 Nagyrőce 0 0 0 1 1 0 1 0 1 5 1 4 8 20 42 47,62 76,19 7,14

11 Rimaszombat 0 1 0 0 1 1 0 1 4 2 10 10 23 56 107 52,34 83,18 3,74

9 Nagykürtös 0 0 0 1 0 1 0 1 1 6 3 9 15 34 71 47,89 81,69 4,23

14 Kassa-környék 0 0 0 1 0 0 0 4 5 13 10 14 33 33 113 29,20 70,80 4,42

16 Nagymihály 0 1 0 0 1 0 1 0 1 5 4 11 20 33 77 42,86 83,12 3,90

13 Rozsnyó 0 0 1 0 0 1 1 0 4 7 3 6 10 28 61 45,90 72,13 4,92

15 Tőketerebes 0 0 1 0 2 0 2 0 3 13 11 11 15 23 81 28,40 60,49 6,17

17 Nyugat 4 4 4 11 9 6 11 27 49 143 48 59 59 71 505 14,06 37,43 15,05

18 Közép 0 2 0 2 3 2 1 3 7 15 19 31 63 132 278 47,48 81,29 4,68

19 Kelet 0 1 2 1 3 1 4 4 13 38 28 42 78 117 332 35,24 71,39 4,82

20 Vizsg ter. 5 3 4 10 10 6 12 27 46 143 95 132 201 320 1012 31,62 64,53 7,61

4. táblázat: A települések száma pontszámcsoportonként az egyes járásokban

Forrás: Hakszer 2004 p. 215 - átdolgozva Mohi erőművel együtt  
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Lakosság-

szám

Lakosság-

szám

Lakosság-

szám

Lakosság-

szám (H)

Lakosság-

szám (I)

1970 1980 1991 2001 2011

1 NR Nitra Nyitra 52 518 68 852 85 471 87 285 78 916 133 213

2 KN Komárno Komárom 28 376 32 520 37 346 37 366 34 349 75 116

3 LV Levice Léva 18 534 26 710 33 991 36 538 34 844 66 108

4 NZ Nové Zámky Érsekújvár 24 962 34 147 42 923 42 262 39 646 64 100

5 LC Lučenec Losonc 20 378 24 436 28 580 28 332 28 475 61 99

6 MI Michalovce Nagymihály 20 655 29 765 38 823 39 948 40 027 62 96

7 DS Dunajská Streda Dunaszerdahely 11 538 18 715 23 236 23 519 22 477 56 87

8 RS Rimavská Sobota Rimaszombat 15 509 19 205 24 771 25 088 24 640 45 71

9 RV Roţňava Rozsnyó 11 075 14 901 18 632 19 261 19 706 42 67

10 TV Trebišov Tőketerebes 11 788 15 621 20 675 22 342 24 401 37 60

11 SA Šaľa Vágsellye 12 922 19 167 24 776 24 564 23 554 37 59

12 GA Galanta Galánta 8 954 13 217 16 978 16 365 15 138 35 55

13 SC Senec Szenc 8 531 10 772 14 357 14 673 17 050 25 42

14 RA Revúca Nagyrőce 6 743 11 354 13 773 13 466 12 828 26 40

15 DS Šamorín Somorja 7 112 9 677 12 051 12 143 12 726 25 38

16 GA Sereď Szered 11 392 14 568 16 612 17 406 16 235 23 37

17 VK Veľký Krtíš Nagykürtös 4 425 9 058 13 686 14 013 12 999 23 36

18 NZ Štúrovo Párkány 7 051 10 690 12 146 11 708 10 919 22 35

19 LV Šahy Ipolyság 6 463 8 269 8 179 8 061 7 624 21 34

20 NZ Šurany Nagysurány 9 168 9 598 10 192 10 491 10 177 21 34

21 KN Kolárovo Gúta 10 634 11 295 11 007 10 823 10 696 21 32

22 KV Moldava nad Bodvou Szepsi 9 525 5 719 6 858 8 796 11 068 19 31

23 NR Vráble Verebély 5 982 7 586 9 216 9 493 8 970 19 30

24 DS Veľký Meder Nagymegyer 7 299 8 063 9 247 9 113 8 859 18 29

25 RA Tornaľa Tornalja 6 436 7 021 8 185 8 169 7 509 19 29

26 TV Sečovce Gálszécs 5 776 6 145 6 705 7 819 8 236 20 29

27 TV Kráľovský Chlmec Királyhelmec 5 344 6 358 7 963 8 031 7 698 19 29

28 MI Veľké Kapušany Nagykapos 5 047 8 459 9 421 9 760 9 406 19 29

29 KN Hurbanovo Ógyalla 6 712 7 613 7 790 8 153 7 751 18 26

30 LV Ţeliezovce Zselíz 6 035 6 635 7 678 7 522 7 186 18 26

31 RS Hnúšťa Nyusta 5 329 6 282 7 146 7 557 7 781 17 26

32 LC Fiľakovo Fülek 7 880 9 390 10 165 10 198 10 817 15 25

33 RS Tisovec Tiszolc 4 615 4 843 4 430 4 215 4 306 12 18

34 DS Gabčíkovo Bős 4 457 4 742 4 910 5 084 5 361 11 17

35 GA Sládkovičovo Diószeg 6 193 5 955 5 874 6 078 5 479 10 17

36 NZ Dvory nad Ţitavou Udvard 5 855 5 566 5 143 5 138 5 164 10 14

37 VK Modrý Kameň Kékkő 1 793 1 586 1 374 1 434 1 555 9 14

38 RV Dobšiná Dobsina 4 368 4 285 4 569 4 896 5 702 10 14

39 SC Bernolákovo Cseklész 4 758 4 921 4 477 4 627 5 385 9 13

40 GA Jelka Jóka 3 838 3 818 3 570 3 864 3 906 10 13

41 MI Stráţske Őrmező 2 885 3 631 4 255 4 474 4 416 10 13

42 RV Plešivec Pelsőc 2 601 2 585 2 433 2 447 2 405 9 13

43 TV Čierna nad Tisou Tiszacsernyő 2 238 3 801 4 744 4 645 3 885 9 13

5. táblázat: A települések funkcionális erőssége (1/2 rész)

Súlyozott 

pont-   

szám

Sor-

szám
Járás

Településnév 

szlovákul

Településnév 

magyarul

Pont-   

szám 

(súlyozás 

nélkül)      

(J)
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Lakosság-

szám

Lakosság-

szám

Lakosság-

szám

Lakosság-

szám (H)

Lakosság-

szám (I)

1970 1980 1991 2001 2011

44 KN Marcelová Marcelháza 3 890 3 910 3 792 3 822 3 751 9 12

45 LV Tlmače Garamtolmács 3 168 4 183 4 351 4 305 3 823 8 12

46 TV Streda nad Bodrogom Bodrogszerdahely 2 501 2 407 2 252 2 459 2 239 9 12

47 DS Zlaté Klasy-Rastice, Nagymagyar+Vaja 2 405 2 898 2 921 3 475 3 571 8 11

48 KN Nesvady Naszvad 5 461 5 378 5 125 5 014 5 068 8 11

49 RA Jelšava Jolsva 3 538 2 959 2 508 3 287 3 229 8 11

50 RV Štítnik Csetnek 1 641 1 558 1 490 1 523 1 544 9 11

51 GA Mostová Hidaskürt 1 741 1 715 1 606 1 600 1 595 8 10

52 KN Bátorové Kosihy Bátorkeszi 3 843 3 851 3 654 3 514 3 415 7 10

53 LV Kalná nad Hronom Kálna 2 337 2 145 1 778 2 073 2 022 8 10

54 NZ Gbelce Köbölkút 2 667 2 588 2 374 2 311 2 218 7 10

55 NZ Tvrdošovce Tardoskedd 5 947 5 729 5 276 5 120 5 188 7 10

56 RS Jesenské Feled 1 907 2 056 2 150 2 259 2 193 7 10

57 VK Dolná Strehová Alsósztregova 1 196 1 043 947 1 048 1 045 7 10

58 SC Dunajská Luţná Dénesd 2 155 2 723 2 735 2 932 4 482 7 9

59 SC Ivanka pri Dunaji Pozsonyivánka 4 815 5 190 4 716 4 989 5 901 6 9

60 GA Veľké Úľany Nagyfödémes 4 256 4 248 4 149 4 180 4 330 7 9

61 GA Trstice Nádszeg 3 698 3 786 3 765 3 795 3 805 6 9

62 KN Pribeta Perbete 3 927 3 731 3 311 3 137 2 974 7 9

63 KN Zemianská Oľča Nemesócsa 2 639 2 766 2 654 2 627 2 462 6 9

64 SA Selice Szelőce 3 425 3 124 2 755 2 832 2 859 7 9

65 SA Vlčany Farkasd 4 533 4 003 3 439 3 394 3 328 6 9

66 KV Medzev Mecenzéf 3 667 2 649 3 026 3 241 4 261 7 9

67 KV Turňa nad Bodvou Torna 3 213 2 207 2 873 2 737 3 511 6 9

68 DS Dolný Štál Alistál 1 909 2 027 1 899 1 962 1 894 6 8

69 GA Horné Saliby Felsőszeli 3 686 3 418 3 089 3 134 3 220 6 8

70 LV Tekovské Luţany Nagysalló 3 699 3 315 2 909 2 926 2 907 6 8

71 NR Cabaj - Čápor Cabaj 4 031 3 699 3 265 3 424 3 851 6 8

72 NZ Svodín Szőgyén 3 411 3 136 2 734 2 649 2 574 6 8

73 SA Diakovce Deáki 3 025 2 667 2 170 2 187 2 204 7 8

74 SA Neded Negyed 4 093 3 626 3 217 3 177 3 301 7 8

75 LC Lovinobaňa Lónyabánya 1 700 2 071 2 077 2 068 2 167 6 8

76 KV Bohdanovce Garbócbogdány 905 708 855 914 1 033 6 8

77 KV Veľká Ida Nagyida 2 808 3 249 2 911 2 446 3 256 6 8

Forrás: Hakszer 2004 pp. 216-217 - átdolgozva Megj: vastagon szedett betű - járási székhely város 2003. december 31.-én

5. táblázat: A települések funkcionális erőssége (2/2 rész)

Súlyozott 

pont-   

szám

Sor-

szám
Járás

Településnév 

szlovákul

Településnév 

magyarul

Pont-   

szám 

(súlyozás 

nélkül)      

(J)
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A változó B változó
A korreláció 

értéke

Vizsgált terület lakossága 2001-ben Súlyozott pontszámok 0,980897861

Vizsgált terület lakossága 1991-ben Súlyozott pontszámok 0,980382924

Vizsgált terület lakossága 1980-ban Súlyozott pontszámok 0,978594414

Vizsgált terület lakossága 1970-ben Súlyozott pontszámok 0,961602527

Vizsgált terület lakossága 2001-ben Súlyozatlan pontszámok 0,976191218

Vizsgált terület lakossága 1991-ben Súlyozatlan pontszámok 0,975861452

Vizsgált terület lakossága 1980-ban Súlyozatlan pontszámok 0,975910792

Vizsgált terület lakossága 1970-ben Súlyozatlan pontszámok 0,961472501

8 súlyozott pontszámnál többet 

elérő települések lakosságszáma 

2001-ben

Súlyozatlan pontszámok 0,981734786

8 súlyozott pontszámnál többet 

elérő települések lakosságszáma 

2001-ben

Súlyozott pontszámok 0,982129869

5a táblázat: A vizsgált települések pontszámainak (5. táblázat) és 

lakosságszámának összefüggése

Forrás: saját számítások  

 

1
Kutatás és innováció Výskum a inovácie MŠVVŠ SR 2 266 776 537

2
Integrált infrastruktúra

Integrovaná 

infraštruktúra
MDVRR SR  3 966 645 373

3
Emberi erőforrások Ľudské zdroje MPSVR SR  2 204 983 517

4
Környezetminőség

Kvalita ţivotného 

prostredia
MŢP SR  3 137 900 110

5

Integrált regionális operatív 

program

Integrovaný 

regionálny OP
MPRV SR  1 754 490 415

6
Hatékony közigazgatás

Efektívna verejná 

správa
MV SR     278 449 284

7
Technikai segítségnyújtás Technická pomoc ÚV SR     159 071 912

8
Vidékfejlesztési program

Program rozvoja 

vidieka
MPRV SR  1 545 272 844

9
Halgazdálkodás

Rybné 

hospodárstvo
MPRV SR       15 785 000

Összesen 15 329 374 992

Forrás: Partnerská dohoda és saját szerkesztés

Az Operatív program 

megnevezése magyarul

Az Operatív 

program 

megnevezése 

Szlovákul

Irányító hatóság
Allokált forrásösszeg EUR-

ban

6. táblázat: Operatív programok Szlovákiában a 2014 -2020-os időszakban

Sor-

szám
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Kerület / Járás

Lakosság-

szám 2001-

ben

Projektja-

vaslatok 

átlagos 

légvonal-

távolsága 

(km)

Benyúj-

tott 

projekt-

javasla-tok 

száma (E)

Sikeres 

projektja-

vaslat 

szám (F)

Sikeres-

ségi 

arány-

szám 

(F/E)

Projektja-

vaslat 

szám     

100 000 

lakosra

Sikeres 

projekt-   

javaslat 

száma 100 

000 

lakosra

BA ker. 599 015 16,9 21 1 4,80% 3,51 0,17

SC 51 825 16,8 7 1 14,30% 13,51 1,93

TT ker. 551 003 24,1 22 4 18,20% 3,99 0,73

DS 112 384 10 13 1 7,70% 11,57 0,89

GA 94 533 31 5 2 40,00% 5,29 2,12

PN 63 928 76 2 1 50,00% 3,13 1,56

NR ker. 713 422 12,1 52 7 13,50% 7,29 0,98

KN 108 556 3,2 21 2 9,50% 19,34 1,84

LV 120 021 6,3 14 4 28,60% 11,66 3,33

SA 54 000 36,25 2 1 50,00% 3,7 1,85

BB ker. 662 121 18,8 60 11 18,30% 9,06 1,66

BB 111 984 65 7 3 42,90% 6,25 2,68

DT 33 514 38 3 1 33,30% 8,95 2,98

LC 72 837 9 25 3 12,00% 34,32 4,12

RS 83 124 12,9 8 2 25,00% 9,62 2,41

VK 46 741 9,8 12 2 16,70% 25,67 4,28

KE ker. 766 012 10,1 57 16 28,10% 7,44 2,09

KE 236093 17,5 9 1 11,10% 3,81 0,42

KS 106 999 5,9 15 4 26,70% 14,02 3,74

RV 61 887 9,7 17 10 58,80% 27,47 16,16

TV 103 779 4,4 10 1 10,00% 9,64 0,96

Jogosult te-

rület /5 ker./
3 291 573 26 212 39 18,40% 6,44 1,18

Forrás:saját számítás az SzK Régiófejlesztési Minisztériumának belső adatai alapján

7. táblázat: A HU-SK PHARE CBC Program 2001-2003-as pénzügyi 

memorandumainak összesítő táblázata - szlovákiai kerületek, járások
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Szlovákiai 

járás

1st   

CfP*

2nd 

CfP*
Összesen

Lakosság-

szám 2001-

ben

100 000 

lakosra jutó 

projekt

KE 4 9 13 236 093 5,51

KN 4 3 7 108 556 6,45

KS 5 1 6 106 999 5,61

PO 3 3 6 161 782 3,71

MI 4 1 5 109 121 4,58

LC 0 3 3 72 837 4,12

VK 1 2 3 46 741 6,42

RV 0 3 3 61 887 4,85

NR 1 2 3 163 540 1,83

NZ 2 1 3 149 594 2,01

DS 1 2 3 112 384 2,67

SC 0 2 2 51 825 3,86

TV 0 2 2 103 779 1,93

LV 0 2 2 120 021 1,67

RA 0 1 1 40 918 2,44

GA 0 1 1 94 533 1,06

Egyéb járás 3 10 13

Összesen 28 47 75 1 740 610 3,67

8. táblázat: A HU-SK-UA Szomszédsági Program keretében 

sikeres projektek száma az egyes járásokban /NUTS 4 szint/

* CfP = pályázati kiírás.                                                                  

Forrás: saját számítás az SzK Régiófejlesztési Minisztériumának 

belső adatai alapján (Hakszer R. (2013 a) 2. táblázat)  
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Kerület Járás 1
st

 CfP* 2
nd

 CfP* 3
rd

 CfP* 4
th

 CfP* Összesen

KE KE 17 13 4 15 49

BA BA 11 15 3 18 47

NR KN 10 12 1 17 40

TT DS 9 14 2 12 37

KE KS 8 18 5 31

BB BB 9 1 2 16 28

NR NZ 8 7 4 5 24

BB LC 13 7 2 22

KE TV 10 7 1 4 22

NR NR 2 9 5 16

BB VK 5 4 3 2 14

KE RV 4 5 4 13

NR LV 3 6 4 13

BB RS 4 3 1 3 11

TT TT 1 6 3 10

BB ZV 1 3 2 2 8

BB BR 1 1 3 5

KE MI 1 3 1 5

KE SN 3 2 5

BA SC 2 1 1 4

NR SA 3 1 4

TT GA 3 1 4

BB RA 1 2 3

TT PN 2 1 3

4 3 1 5 13

127 146 26 132 431

Egyéb járások

* CfP = pályázati kiírás.                                                                       

Forrás: Saját számítás a VÁTI nonprofit kft. illetve az SzK 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumának belső adatai 

9. táblázat: A HU-SK 2007-2013 program pénzügyi támogatásban 

részesülő partnerek száma járásonként (NUTS 4) a sikeres 

projektjavaslatok száma alapján

Összesen
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10. táblázat: A HU-SK 2007-2013 program első fordulójának megvalósuló projektjei 

Pályázati 

forduló
Járás

LP (vezető 

partner) 

száma

Partner-

szám

Összeg LP 

projektek

Leszerződött 

összeg - 

partnerek

Lakosság

1 lakosra jutó  

leszerződött 

összeg a partner 

esetében

1 Sátoraljaújhely 4 6 3 434 862,88 2 333 247,16 22 703 102,77

1 Putnok 3 5 2 729 289,51 1 835 738,11 18 834 97,47

1 Gönc 1 8 1 365 126,63 769 852,68 18 722 41,12

1 Szikszó 0 1 0,00 440 011,20 17 501 25,14

1 TV 2 8 2 081 567,69 2 559 272,40 106 145 24,11

1 SN 1 3 1 948 661,20 2 137 532,60 98 244 21,76

1 Balassagyarmat 1 2 784 311,00 744 558,40 39 623 18,79

1 Cigánd 0 1 0,00 283 913,40 15 118 18,78

1 KV 2 8 1 612 737,27 2 149 349,77 121 187 17,74

1 Salgótarján 7 15 2 125 517,80 1 120 569,94 63 473 17,65

1 Eger 4 5 1 636 105,02 1 535 220,02 87 440 17,56

1 RV 2 4 297 921,80 1 083 893,20 63 179 17,16

1 KN 2 5 2 106 316,38 1 731 460,90 103 973 16,65

1 KE 4 15 3 041 055,39 2 904 051,11 240 164 12,09

1 (Dél-)Komárom 1 4 52 210,00 481 942,13 40 107 12,02

1 DS 3 9 1 059 353,69 1 263 908,91 117 402 10,77

1 LC 1 13 87 317,70 776 894,51 74 681 10,40

1 Encs 1 3 126 314,05 197 957,77 21 389 9,26

1 Sárospatak 1 2 104 571,50 210 105,40 24 246 8,67

1 Mosonm. 2 5 522 626,28 559 484,38 72 839 7,68

1 Esztergom 2 4 573 121,08 664 092,76 95 306 6,97

1 Bp 13 19 15 481 615,30 10 192 701,48 1 740 041 5,86

1 NZ 3 7 757 964,82 681 629,92 143 636 4,75

1 Szécsény 0 1 0,00 86 200,00 19 219 4,49

1 Miskolc 8 14 1 416 741,77 1 078 232,96 249 563 4,32

1 Szob 0 1 0,00 105 100,00 24 808 4,24

1 BB 1 7 265 249,50 420 184,82 111 148 3,78

1 Heves 0 2 0,00 118 761,00 33 382 3,56

1 Pásztó 0 1 0,00 108 730,00 31 292 3,47

1 SA 1 2 126 455,03 184 440,03 53 101 3,47

1 Sopron 1 5 199 277,42 323 643,00 100 155 3,23

1 VK 0 5 0,00 143 382,75 45 280 3,17

1 BS 1 1 102 100,00 51 205,00 16 509 3,10

1 Nyíregyháza 3 3 579 960,00 479 202,00 166 342 2,88

1 Pétervására 0 2 0,00 52 958,27 20 702 2,56

1 Gyöngyös 1 1 296 790,00 186 070,00 74 607 2,49

1 Kapuvár 1 1 103 890,00 57 680,00 23 326 2,47

1 Győr 4 9 541 770,28 455 284,06 193 445 2,35

1 BA 4 7 1 108 834,00 953 246,50 415 589 2,29

1 Tatabánya 1 2 196 526,00 143 585,00 88 159 1,63

1 Tata 1 1 66 765,00 46 945,00 40 307 1,16

1 BR 0 1 0,00 74 168,00 63 696 1,16

1 Edelény 1 2 28 578,30 38 140,31 33 025 1,15

1 RS 2 3 153 573,27 94 111,00 84 837 1,11

1 NR 0 2 0,00 173 317,00 159 761 1,08

1 TT 1 1 176 102,01 135 392,01 129 236 1,05

1 Pilisvörösvár 1 1 53 053,00 42 583,00 53 187 0,80

1 MI 0 1 0,00 77 371,80 110 899 0,70

1 Szerencs 0 1 0,00 22 200,00 37 473 0,59

1 TO 0 1 0,00 39 462,42 72 038 0,55

1 Dabas 0 1 0,00 24 380,74 49 662 0,49

1 Ózd 0 1 0,00 17 490,00 52 732 0,33

1 Szentendre 0 1 0,00 19 360,00 80 171 0,24

1 LV 0 3 0,00 20 455,00 114 552 0,18

1 Kisbér 0 1 0,00 2 500,00 19 968 0,13

1 Füzesabony 0 1 0,00 1 400,00 29 910 0,05

Összesen / Sum 92 238 47 344 232,57 42 434 569,82 6 144 034 6,91

SK járások 30 106 14 925 209,75 17 654 729,65 2 445 257 7,22

HU járások 62 132 32 419 022,82 24 779 840,17 3 698 777 6,70

Határmenti SK járás 17 65 8 156 752,62 10 504 358,36 974 872 10,78

% 18,48% 27,31% 17,23% 24,75% 15,87%

Határmenti HU járás 29 70 12 455 064,31 9 950 621,50 795 896 12,50

% 31,52% 29,41% 26,31% 23,45% 12,95%

Nem határmenti 

megyeszékhely város 

járása SK 

(TT,NR,BB,KE)

6 25 3 482 406,90 3 632 944,94 640 309 5,67

% 6,52% 10,50% 7,36% 8,56% 10,42%

Nem határmenti 

megyeszékhely város 

járása HU (Tatab., 

Eger, Miskolc, 

Nyíregyháza)

16 24 3 829 332,79 3 236 239,98 591 504 5,47

% 17,39% 10,08% 8,09% 7,63% 9,63%

Forrás: saját számítás IMIS adatok felhasználásával  
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11. táblázat: A HU-SK 2007-2013 program második fordulójának megvalósuló projektjei 

Pályázati 

forduló
Járás

LP 

száma

Partner

szám

Összeg LP 

projektek

Leszerződött összeg - 

partnerek
Lakosságszám

1 lakosra jutó  

leszerződött összeg a 

partner esetében

2 Sátoraljaújhely 6 16 5 444 810,75 3 406 960,69 22 703 150,07

2 Cigánd 0 3 0,00 1 325 113,29 15 118 87,65

2 Putnok 0 2 0,00 1 075 072,55 18 834 57,08

2 Gönc 0 3 0,00 988 455,78 18 722 52,80

2 Mosonm. 3 8 5 866 820,56 3 814 076,15 72 839 52,36

2 LC 2 6 2 465 318,13 2 711 475,01 74 681 36,31

2 Rétság 0 1 0,00 767 933,54 24 003 31,99

2 DS 3 17 987 283,70 3 214 901,91 117 402 27,38

2 Salgótarján 2 6 1 786 561,70 1 662 921,50 63 473 26,20

2 Szob 0 1 0,00 599 737,54 24 808 24,18

2 KN 4 10 2 332 915,35 2 415 570,81 103 973 23,23

2 Tokaj 0 1 0,00 308 004,49 13 293 23,17

2 Tét 0 1 0,00 311 877,67 14 161 22,02

2 KV 2 16 1 011 058,21 2 613 410,04 121 187 21,57

2 Sárospatak 0 1 0,00 513 958,22 24 246 21,20

2 Kapuvár 1 1 638 611,00 456 211,00 23 326 19,56

2 BR 1 1 1 849 686,00 1 242 427,00 63 696 19,51

2 Aszód 1 1 755 402,19 681 197,89 37 974 17,94

2 RV 1 3 2 070 579,16 1 103 846,61 63 179 17,47

2 TV 2 5 2 506 089,96 1 686 681,90 106 145 15,89

2 MI 2 3 2 116 365,56 1 675 354,84 110 899 15,11

2 LV 4 5 2 259 097,69 1 730 055,97 114 552 15,10

2 Gyöngyös 3 3 1 410 077,00 1 126 077,00 74 607 15,09

2 GA 2 3 1 689 745,89 1 280 716,61 93 628 13,68

2 KE 8 14 3 731 761,31 3 238 794,86 240 164 13,49

2 Komárom 0 4 0,00 533 145,00 40 107 13,29

2 Csorna 0 1 0,00 400 000,00 32 628 12,26

2 Sopron 2 3 898 935,30 929 244,02 100 155 9,28

2 Encs 2 2 174 580,99 180 815,88 21 389 8,45

2 Esztergom 1 5 783 068,32 799 441,11 95 306 8,39

2 GE 1 2 412 423,00 261 613,00 31 368 8,34

2 BA 3 14 3 572 854,10 3 273 192,03 415 589 7,88

2 Miskolc 5 17 3 002 927,95 1 856 784,98 249 563 7,44

2 NZ 2 6 638 871,00 824 755,32 143 636 5,74

2 Szécsény 1 1 125 648,00 80 224,00 19 219 4,17

2 Nagykőrös 0 1 0,00 94 042,00 28 241 3,33

2 Tata 2 4 157 999,00 131 899,00 40 307 3,27

2 PN 0 2 0,00 202 299,50 63 090 3,21

2 TT 3 4 541 044,43 363 984,68 129 236 2,82

2 Eger 1 6 98 420,00 244 839,00 87 440 2,80

2 Győr 2 7 867 749,50 472 113,57 193 445 2,44

2 KA 0 1 0,00 53 993,30 22 779 2,37

2 Bp 9 16 4 490 332,78 3 812 738,79 1 740 041 2,19

2 RS 1 3 176 217,00 154 152,30 84 837 1,82

2 Ózd 0 2 0,00 85 470,00 52 732 1,62

2 Pásztó 0 1 0,00 50 523,00 31 292 1,61

2 Nyíregyháza 1 1 411 528,50 234 229,00 166 342 1,41

2 Gödöllő 0 3 0,00 155 555,00 143 308 1,09

2 SN 1 1 178 353,05 90 560,21 98 244 0,92

2 NR 3 3 259 443,00 142 838,00 159 761 0,89

2 VK 1 1 114 433,30 34 496,00 45 280 0,76

2 Vecsés 0 1 0,00 30 670,00 48 048 0,64

2 Cegléd 1 1 73 554,95 52 793,00 90 885 0,58

2 ZV 0 1 0,00 38 205,00 68 994 0,55

2 Budakeszi 0 1 0,00 38 515,00 88 781 0,43

2 Tatabánya 0 1 0,00 37 310,00 88 159 0,42

2 BB 0 1 0,00 43 836,40 111 148 0,39

2 Dabas 0 1 0,00 19 290,00 49 662 0,39

2 Kazincbarcika 0 1 0,00 14 380,00 65 828 0,22

Összesen / Sum 89 250 55 900 568,33 55 688 780,96 6 504 453 8,56

SK járások 46 122 28 913 539,84 28 397 161,30 2 583 468 10,99

HU járások 43 128 26 987 028,49 27 291 619,66 3 920 985 6,96

Határmenti SK járás 22 72 14 561 863,50 16 489 345,87 974 872 16,91

% 24,72% 28,80% 26,05% 29,61% 14,99%

Határmenti HU járás 19 66 15 207 238,82 16 437 337,82 747 251 22,00

% 21,35% 26,40% 27,20% 29,52% 11,49%

Nem határmenti 

megyeszékhely város 

járása SK 

(TT,NR,BB,KE)

14 22 4 532 248,74 3 789 453,94 640 309

5,92

% 15,73% 8,80% 8,11% 6,80% 9,84%

Nem határmenti 

megyeszékhely város 

járása HU (Tatab., 

Eger, Miskolc, 

Nyíregyháza)

7 25 3 512 876,45 2 373 162,98 591 504

4,01

% 7,87% 10,00% 6,28% 4,26% 9,09%

Forrás: saját számítás IMIS adatok felhasználásával
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Pályázati 

forduló
Járás

LP 

száma

Part-

ner-

szám

Összeg LP 

projektek

Leszerződött 

összeg - partnerek
Lakosság

1 lakosra jutó  

leszerződött 

összeg a partner 

esetében

3 Szob 1 1 849 933,00 844 189,00 24 808 34,03

3 Balassagyarmat 3 3 1 621 652,04 1 135 087,16 39 623 28,65

3 Ózd 0 1 0,00 807 512,20 52 732 15,31

3 Putnok 0 1 0,00 245 182,75 18 834 13,02

3 RS 1 1 1 892 132,70 1 084 620,50 84 837 12,78

3 RA 1 1 577 006,39 331 823,64 40 326 8,23

3 VK 0 3 0,00 293 123,50 45 280 6,47

3 KN 2 2 679 442,88 418 754,88 103 973 4,03

3 ZV 0 2 0,00 219 254,19 68 994 3,18

3 Gyöngyös 1 1 217 800,00 211 200,00 74 607 2,83

3 Sopron 2 2 472 310,00 248 873,00 100 155 2,48

3 Budakeszi 0 1 0,00 198 798,00 88 781 2,24

3 Salgótarján 0 1 0,00 106 677,19 63 473 1,68

3 TV 0 1 0,00 150 495,00 106 145 1,42

3 Mosonm. 1 2 110 121,00 100 502,44 72 839 1,38

3 Eger 1 1 198 236,66 108 133,86 87 440 1,24

3 Miskolc 1 3 328 140,00 286 087,63 249 563 1,15

3 KE 1 4 219 456,00 252 298,40 240 164 1,05

3 Győr 1 1 432 004,00 178 158,00 193 445 0,92

3 DS 1 2 136 136,00 102 306,00 117 402 0,87

3 BA 1 3 99 024,64 328 939,20 415 589 0,79

3 BB 0 2 0,00 84 160,40 111 148 0,76

3 BS 0 1 0,00 11 350,00 16 509 0,69

3 SC 0 1 0,00 36 032,00 69 880 0,52

3 NZ 0 3 0,00 67 634,00 143 636 0,47

3 Bp 2 7 546 047,00 528 497,00 1 740 041 0,30

Összesen/Sum 20 51 8 379 442,31 8 379 689,94 4 370 224 1,92

SK járások 7 26 3 603 198,61 3 380 791,71 1 563 883 2,16

HU járások 13 25 4 776 243,70 4 998 898,23 2 806 341 1,78

Határmenti SK járás 5 14 3 284 717,97 2 484 789,52 711 479
3,49

% 25,00% 27,45% 39,20% 29,65% 16,28%

Határmenti HU járás 6 10 3 013 710,04 3 417 308,74 465 754
7,34

% 30,00% 19,61% 35,97% 40,78% 10,66%

Nem határmenti 

megyeszékhely 

város járása SK 

(TT,NR,BB,KE)

1 6 219 456,00 336 458,80 351 312 0,96

% 5,00% 11,76% 2,62% 4,02% 8,04%

Nem határmenti 

megyeszékhely 

város járása HU 

(Tatab., Eger, 

Miskolc, 

Nyíregyháza)

2 4 526 376,66 394 221,49 337 003 1,17

% 10,00% 7,84% 6,28% 4,70% 7,71%

12. táblázat: A HU-SK 2007-2013 program harmadik fordulójának megvalósuló projektjei 

Forrás: saját számítás IMIS adatok felhasználásával
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13. táblázat: A HU-SK 2007-2013 program negyedik fordulójának megvalósuló projektjei 

Pályá-

zati 

forduló

Járás
LP 

száma

Part-

ner-

szám

Összeg LP 

projektek

Leszerződött 

összeg - partnerek
Lakosság

1 lakosra jutó  

leszerződött 

összeg a partner 

esetében

4 Putnok 4 7 2 143 518,00 2 211 929,00 18 834 117,44

4 Sárospatak 2 3 1 732 589,34 2 128 876,83 24 246 87,80

4 KN 7 16 9 294 544,23 6 697 994,08 103 973 64,42

4 Gönc 1 4 647 755,00 1 013 024,98 18 722 54,11

4 BB 6 17 7 318 654,28 5 103 859,07 111 148 45,92

4 Szob 1 2 219 888,00 995 044,00 24 808 40,11

4 DS 4 12 3 286 584,69 4 668 274,89 117 402 39,76

4 Edelény 3 3 2 350 860,33 1 246 855,33 33 025 37,75

4 Balassagyarmat 2 6 1 331 627,42 1 260 064,11 39 623 31,80

4 KS 2 5 2 892 181,10 3 678 859,82 121 187 30,36

4 Esztergom 2 4 1 224 977,23 2 862 395,48 95 306 30,03

4 BS 1 1 655 750,00 429 480,00 16 509 26,01

4 Szécsény 1 1 529 060,00 374 480,00 19 219 19,48

4 Eger 7 8 1 994 080,46 1 639 052,74 87 440 18,74

4 TV 0 5 0,00 1 809 043,08 106 145 17,04

4 BR 1 2 1 512 944,00 765 160,00 63 696 12,01

4 Mosonm. 1 3 892 898,40 848 115,63 72 839 11,64

4 BA 5 14 3 442 941,00 4 514 799,36 415 589 10,86

4 Csenger 1 1 283 410,00 140 960,00 13 126 10,74

4 KE 5 15 3 185 295,49 2 529 666,47 240 164 10,53

4 Rétság 1 1 574 460,00 220 950,00 24 003 9,21

4 Budakeszi 0 1 0,00 755 950,00 88 781 8,51

4 VK 0 2 0,00 380 265,00 45 280 8,40

4 Monor 1 1 1 373 069,60 534 129,60 64 859 8,24

4 NZ 2 4 1 019 525,23 1 064 090,00 143 636 7,41

4 Sopron 1 4 591 834,00 663 697,00 100 155 6,63

4 LV 0 4 0,00 751 597,30 114 552 6,56

4 RS 1 4 793 776,00 554 067,00 84 837 6,53

4 Cigánd 1 1 1 345 471,90 96 353,92 15 118 6,37

4 Bp 18 33 10 091 896,23 10 729 962,29 1 740 041 6,17

4 Pásztó 0 1 0,00 162 862,51 31 292 5,20

4 ZV 1 1 515 201,00 316 806,00 68 994 4,59

4 RV 1 2 140 885,00 284 963,00 63 179 4,51

4 Pannonhalma 1 1 232 290,06 65 371,88 15 273 4,28

4 RA 0 2 0,00 164 112,00 40 326 4,07

4 Győr 1 9 267 715,69 782 796,39 193 445 4,05

4 Mezőkövesd 1 1 170 126,00 157 686,00 41 867 3,77

4 Gyöngyös 2 2 2 107 633,62 273 083,01 74 607 3,66

4 Miskolc 2 8 1 044 334,38 844 049,45 249 563 3,38

4 PT 0 2 0,00 67 365,00 22 400 3,01

4 PN 1 1 677 204,00 180 000,00 63 090 2,85

4 Mátészalka 1 1 312 120,00 165 428,00 62 576 2,64

4 LC 0 2 0,00 193 421,00 74 681 2,59

4 TT 0 4 0,00 300 141,55 129 236 2,32

4 DT 1 1 124 955,10 69 090,00 32 871 2,10

4 NR 1 5 166 160,00 280 837,40 159 761 1,76

4 Salgótarján 0 2 0,00 88 147,20 63 473 1,39

4 Vác 0 1 0,00 93 538,10 70 232 1,33

4 MI 0 2 0,00 142 409,00 110 899 1,28

4 GA 0 2 0,00 113 600,00 93 628 1,21

4 Érd 1 1 121 416,00 65 842,00 120 990 0,54

4 Gödöllő 0 2 0,00 75 058,00 143 308 0,52

4 Tata 0 1 0,00 14 490,00 40 307 0,36

4 Nyíregyháza 0 1 0,00 56 012,00 166 342 0,34

4 SC 0 1 0,00 21 172,00 69 880 0,30

4 Székesfehérvár 0 1 0,00 34 527,23 146 823 0,24

Összesen / Sum 95 241 66 609 632,78 65 681 805,70 6 513 306 10,08

SK járások 39 126 35 026 601,12 35 081 073,02 2 613 063 13,43

HU járások 56 115 31 583 031,66 30 600 732,68 3 900 243 7,85

Határmenti SK járás 17 59 17 427 496,25 20 267 859,17 1 085 078 18,68

% 17,89% 24,48% 26,16% 30,86% 16,66%

Határmenti HU járás 20,00 46,00 13 260 821,31 14 129 032,87 642 661 21,99

% 21,05% 19,09% 19,91% 21,51% 9,87%

Nem határmenti 

megyeszékhely város 

járása SK 

(TT,NR,BB,KE)

12,00 41,00 10 670 109,77 8 214 504,49 640 309 12,83

% 12,63% 17,01% 16,02% 12,51% 9,83%

Nem határmenti 

megyeszékhely város 

járása HU (Tatab., 

Eger, Miskolc, 

Nyíregyháza)

9,00 17,00 3 038 414,84 2 539 114,19 503 345 5,04

% 9,47% 7,05% 4,56% 3,87% 7,73%

Forrás: saját számítás IMIS adatok felhasználásával  
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14. táblázat: A HU-SK 2007-2013 program ötödik fordulójának megvalósuló projektjei 

Pályá-

zati 

fordu-

ló

Járás
LP 

száma

Part-

ner-

szám

Összeg LP 

projektek

Leszerző-

dött összeg - 

partnerek

Lakosság

1 lakosra jutó  

leszerződött 

összeg a 

partner 

esetében

5 Gönc 1 2 4 209 793,44 1 881 810,27 18 722 100,51

5 KN 1 2 2 492 670,58 2 792 352,18 103 973 26,86

5 KS 1 3 423 276,00 2 751 259,17 121 187 22,70

5 NZ/ST 0 1 0,00 1 867 520,00 143 636 13,00

5 Cigánd 0 1 0,00 150 369,42 15 118 9,95

5 Tét 0 1 0,00 124 943,00 14 161 8,82

5 LC 1 1 762 594,00 437 080,00 74 681 5,85

5 Salgótarján 0 1 0,00 325 514,00 63 473 5,13

5 Oroszlány 0 1 0,00 124 332,00 26 353 4,72

5 KE 1 1 1 227 039,42 977 349,00 240 164 4,07

5 DS 1 1 596 179,47 415 355,47 117 402 3,54

5 Tata 0 2 0,00 115 690,80 40 307 2,87

5 Bp 2 3 5 259 300,00 3 217 121,00 1 740 041 1,85

5 Budakeszi 1 1 760 298,00 161 118,00 88 781 1,81

5 (Dél-)Komárom 0 1 0,00 59 475,60 40 107 1,48

5 Győr 0 2 0,00 132 061,00 193 445 0,68

5 BA 0 1 0,00 197 800,00 415 589 0,48

Összesen / Sum 9 25 15 731 150,91 15 731 150,91 3 457 140 4,55

SK járások 5 10 5 501 759,47 9 438 715,82 1 216 632 7,76

HU járások 4 15 10 229 391,44 6 292 435,09 2 240 508 2,81

Határmenti SK 

járás 4 8 4 274 720,05 8 263 566,82 560 879 14,73

% 44,44% 32,00% 27,17% 52,53% 16,22%

Határmenti HU 

járás 1 9 4 209 793,44 2 664 921,09 371 172 7,18

% 11,11% 36,00% 26,76% 16,94% 10,74%

Nem határmenti 

megyeszékhely 

város járása SK 

(TT,NR,BB,KE)
1 1 1 227 039,42 977 349,00 240 164 4,07

% 11,11% 4,00% 7,80% 6,21% 6,95%

Nem határmenti 

megyeszékhely 

város járása HU 

(Tatab., Eger, 

Miskolc, 

Nyíregyháza) 0 0 0 0 0 0,00

% 0 0 0 0 0

Forrás: saját számítás IMIS adatok felhasználásával  
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15. táblázat: A HU-SK 2007-2013 program 5 fordulójának összesítése (1/2 rész)

Járás Lp Partner

Leszerződött 

összeg LP 

projektek

Leszerződött 

összeg - 

partnerek 

megvalósítás 

alatt

Lakosság- 

szám

1 lakosra 

jutó  összeg 

a partner 

esetében

Fordulók 

száma, 

amelyben 

szerepelt

Budapest f.v. 44 78 35 869 191,31 28 481 020,56 1 740 041 16,37 5

KN 16 35 16 905 889,42 14 056 132,85 103 973 135,19 5

KS 7 32 5 939 252,58 11 192 878,80 121 187 92,36 4

KE 19 49 11 404 607,61 9 902 159,84 240 164 41,23 5

DS 12 41 6 065 537,55 9 664 747,18 117 402 82,32 5

BA 13 39 8 223 653,74 9 267 977,09 415 589 22,30 5

TV 4 19 4 587 657,65 6 205 492,38 106 145 58,46 4

Sátoraljaújhely 10 22 8 879 673,63 5 740 207,85 22 703 252,84 2

BB 7 27 7 583 903,78 5 652 040,69 111 148 50,85 4

Putnok 7 15 4 872 807,51 5 367 922,41 18 834 285,01 4

Mosonm. 7 18 7 392 466,24 5 322 178,60 72 839 73,07 4

Gönc 3 17 6 222 675,07 4 653 143,71 18 722 248,54 4

NZ 7 21 2 416 361,05 4 505 629,24 143 636 31,37 5

Esztergom 5 13 2 581 166,63 4 325 929,35 95 306 45,39 3

LC 4 22 3 315 229,83 4 118 870,52 74 681 55,15 4

Miskolc 16 42 5 792 144,10 4 065 155,02 249 563 16,29 4

Eger 13 20 3 926 842,14 3 527 245,62 87 440 40,34 4

Salgótarján 9 25 3 912 079,50 3 303 829,83 63 473 52,05 5

Balassagyarmat 6 11 3 737 590,46 3 139 709,67 39 623 79,24 3

Sárospatak 3 6 1 837 160,84 2 852 940,45 24 246 117,67 3

Szob 2 5 1 069 821,00 2 544 070,54 24 808 102,55 4

LV 4 12 2 259 097,69 2 502 108,27 114 552 21,84 3

RV 4 9 2 509 385,96 2 472 702,81 63 179 39,14 3

SN 2 4 2 127 014,25 2 228 092,81 98 244 22,68 2

Sopron 6 14 2 162 356,72 2 165 457,02 100 155 21,62 4

BR 2 4 3 362 630,00 2 081 755,00 63 696 32,68 3

Győr 8 28 2 109 239,47 2 020 413,02 193 445 10,44 5

MI 2 6 2 116 365,56 1 895 135,64 110 899 17,09 3

RS 5 11 3 015 698,97 1 886 950,80 84 837 22,24 4

Cigánd 1 6 1 345 471,90 1 855 750,03 15 118 122,75 4

Gyöngyös 7 7 4 032 300,62 1 796 430,01 74 607 24,08 4

GA 2 5 1 689 745,89 1 394 316,61 93 628 14,89 2

Edelény 4 5 2 379 438,63 1 284 995,64 33 025 38,91 2

Budakeszi 1 4 760 298,00 1 154 381,00 88 781 13,00 4

(Dél-)Komárom 1 9 52 210,00 1 074 562,73 40 107 26,79 3

Rétság 1 2 574 460,00 988 883,54 24 003 41,20 2

Ózd 0 4 0,00 910 472,20 52 732 17,27 3

VK 1 11 114 433,30 851 267,25 45 280 18,80 4

TT 4 9 717 146,44 799 518,24 129 236 6,19 3

Nyíregyháza 4 5 991 488,50 769 443,00 166 342 4,63 3

Aszód 1 1 755 402,19 681 197,89 37 974 17,94 1

NR 4 10 425 603,00 596 992,40 159 761 3,74 3

ZV 1 4 515 201,00 574 265,19 68 994 8,32 3

Szécsény 2 3 654 708,00 540 904,00 19 219 28,14 3

Monor 1 1 1 373 069,60 534 129,60 64 859 8,24 1

Kapuvár 2 2 742 501,00 513 891,00 23 326 22,03 2

RA 1 3 577 006,39 495 935,64 40 326 12,30 2

BS 2 3 757 850,00 492 035,00 16 509 29,80 3  
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15. táblázat: A HU-SK 2007-2013 program 5 fordulójának összesítése (2/2 rész)

Járás Lp Partner

Leszerződött 

összeg LP 

projektek

Leszerződött 

összeg - 

partnerek 

megvalósítás 

alatt

Lakosság- 

szám

1 lakosra 

jutó  összeg 

a partner 

esetében

Fordulók 

száma, 

amelyben 

szerepelt

Szikszó 0 1 0,00 440 011,20 17 501 25,14 1

Tét 0 2 0,00 436 820,67 14 161 30,85 2

Csorna 0 1 0,00 400 000,00 32 628 12,26 1

PN 1 3 677 204,00 382 299,50 63 090 6,06 2

Encs 3 5 300 895,04 378 773,65 21 389 17,71 2

Pásztó 0 3 0,00 322 115,51 31 292 10,29 3

Tata 3 8 224 764,00 309 024,80 40 307 7,67 4

Tokaj 0 1 0,00 308 004,49 13 293 23,17 1

GE 1 2 412 423,00 261 613,00 31 368 8,34 1

Gödöllő 0 5 0,00 230 613,00 143 308 1,61 2

SA 1 2 126 455,03 184 440,03 53 101 3,47 1

Tatabánya 1 3 196 526,00 180 895,00 88 159 2,05 2

Mátészalka 1 1 312 120,00 165 428,00 62 576 2,64 1

Mezőkövesd 1 1 170 126,00 157 686,00 41 867 3,77 1

Csenger 1 1 283 410,00 140 960,00 13 126 10,74 1

Oroszlány 0 1 0,00 124 332,00 26 353 4,72 1

Heves 0 2 0,00 118 761,00 33 382 3,56 1

Nagykőrös 0 1 0,00 94 042,00 28 241 3,33 1

Vác 0 1 0,00 93 538,10 70 232 1,33 1

DT 1 1 124 955,10 69 090,00 32 871 2,10 1

PT 0 2 0,00 67 365,00 22 400 3,01 1

Érd 1 1 121 416,00 65 842,00 120 990 0,54 1

Pannonhalma 1 1 232 290,06 65 371,88 15 273 4,28 1

SC 0 2 0,00 57 204,00 69 880 0,82 2

KA 0 1 0,00 53 993,30 22 779 2,37 1

Pétervására 0 2 0,00 52 958,27 20 702 2,56 1

Cegléd 1 1 73 554,95 52 793,00 90 885 0,58 1

Dabas 0 2 0,00 43 670,74 49 662 0,88 2

Pilisvörösvár 1 1 53 053,00 42 583,00 53 187 0,80 1

TO 0 1 0,00 39 462,42 72 038 0,55 1

Székesfehérvár 0 1 0,00 34 527,23 146 823 0,24 1

Vecsés 0 1 0,00 30 670,00 48 048 0,64 1

Szerencs 0 1 0,00 22 200,00 37 473 0,59 1

Szentendre 0 1 0,00 19 360,00 80 171 0,24 1

Kazincbarcika 0 1 0,00 14 380,00 65 828 0,22 1

Kisbér 0 1 0,00 2 500,00 19 968 0,13 1

Füzesabony 0 1 0,00 1 400,00 29 910 0,05 1

Összesen 305 805 193 965 026,90 187 915 997,33 7 738 619 24,28 214

SK 127 390 87970309 93952472 2890593 846 89

HU 178 415 105994718 93963526 4848026 1899 125

Határmenti SK 

járás
65 218 47705550 58009920 1085078 570 45

össz % 21,31% 27,08% 24,59% 30,87% 14,02%

SK % 51,18% 55,90% 54,23% 61,74% 37,54%

Határmenti HU 

járás
75 202 48146628 46613712 819899 1567 60

össz % 24,59% 25,09% 24,82% 24,81% 10,59%

HU % 42,13% 48,67% 45,42% 49,61% 16,91%

Egész vizsgált 

dél-szlovákiai 

terület 

(határmenti + 

GA, SA, MI)

70 231 51638117 61483812 1342706 605 51

össz % 22,95% 28,70% 26,62% 32,72% 17,35%

SK % 55,12% 59,23% 58,70% 65,44% 46,45%

Lakosságszámok: HU: 2012.I.1, SK 2012.XII.31. Forrás: saját számítás IMIS adatok felhasználásával  
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Járás Ország Lp Partner

Leszerződött 

összeg - 

vezető 

partnerek 

alapján, 

megvalósuló 

projektek

Leszerződött 

összeg - 

partnerek 

szintje, 

megvalósuló 

projektek

Lakosság- 

szám

1 lakosra 

jutó  

összeg a 

partner 

esetében

Fordu-

lók 

száma, 

amely-

ben 

szere-

pelt

Mosonm. H 7 18 7 392 466,24 5 322 178,60 72 839 73,07 4

SC S 0 2 0,00 57 204,00 69 880 0,82 2

DS S 12 41 6 065 537,55 9 664 747,18 117 402 82,32 5

Győr H 8 28 2 109 239,47 2 020 413,02 193 445 10,44 5

KN S 16 35 16 905 889,42 14 056 132,85 103 973 135,19 5

(Dél-)Komárom H 1 9 52 210,00 1 074 562,73 40 107 26,79 3

Tata H 3 8 224 764,00 309 024,80 40 307 7,67 4

NZ S 7 21 2 416 361,05 4 505 629,24 143 636 31,37 5

Esztergom H 5 13 2 581 166,63 4 325 929,35 95 306 45,39 3

Szob H 2 5 1 069 821,00 2 544 070,54 24 808 102,55 4

LV S 4 12 2 259 097,69 2 502 108,27 114 552 21,84 3

Rétság H 1 2 574 460,00 988 883,54 24 003 41,20 2

Balassagyarmat H 6 11 3 737 590,46 3 139 709,67 39 623 79,24 3

VK S 1 11 114 433,30 851 267,25 45 280 18,80 4

Szécsény H 2 3 654 708,00 540 904,00 19 219 28,14 3

LC S 4 22 3 315 229,83 4 118 870,52 74 681 55,15 4

Salgótarján H 9 25 3 912 079,50 3 303 829,83 63 473 52,05 5

RS S 5 11 3 015 698,97 1 886 950,80 84 837 22,24 4

Ózd H 0 4 0,00 910 472,20 52 732 17,27 3

Putnok H 7 15 4 872 807,51 5 367 922,41 18 834 285,01 4

RA S 1 3 577 006,39 495 935,64 40 326 12,30 2

RV S 4 9 2 509 385,96 2 472 702,81 63 179 39,14 3

Edelény H 4 5 2 379 438,63 1 284 995,64 33 025 38,91 2

KS S 7 32 5 939 252,58 11 192 878,80 121 187 92,36 4

Encs H 3 5 300 895,04 378 773,65 21 389 17,71 2

Gönc H 3 17 6 222 675,07 4 653 143,71 18 722 248,54 4

Sátoraljaújhely H 10 22 8 879 673,63 5 740 207,85 22 703 252,84 2

Sárospatak H 3 6 1 837 160,84 2 852 940,45 24 246 117,67 3

TV S 4 19 4 587 657,65 6 205 492,38 106 145 58,46 4

Cigánd H 1 6 1 345 471,90 1 855 750,03 15 118 122,75 4

Összesen 

határmenti
140 420 95852178 104623632 1904977 2137 105

SK összes 127 390 87970309 93952472 2890593 846 89

HU összes 178 415 105994718 93963526 4848026 1899 125

Határmenti SK 

járás
65 218 47705550 58009920 1085078 570 45

össz % 46,43% 51,90% 49,77% 55,45% 56,96%

SK % 51,18% 55,90% 54,23% 61,74% 37,54%

Határmenti HU 

járás
75 202 48146628 46613712 819899 1567 60

össz % 53,57% 48,10% 50,23% 44,55% 43,04%

HU % 42,13% 48,67% 45,42% 49,61% 16,91%

Egész vizsgált 

dél-szlovákiai 

terület 

(határmenti + 

GA, SA, MI)

70 224 50154473 60054180 1193371 645 51

össz % 50,00% 53,33% 52,32% 57,40% 62,64%

SK % 55,12% 57,44% 57,01% 63,92% 41,28%

Lakosságszámok: HU: 2012.I.1, SK 2012.XII.31. Forrás: saját számítás IMIS adatok felhasználásával

16. táblázat: A HU-SK 2007-2013 program 5 fordulójának határmenti járásokban megvalósuló projektjei 
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Járás

Pro-

jekt 

Phare 

CBC 

2001-

2003

Pro-

jekt 

2004-

2006  

(D)

Part-

ner 

HU-

SK 

2007 - 

2013    

( E)

összes 

(D+E)

2007-

2013        

1 lakosra 

jutó  

összeg a 

partner 

esetében 

(G)

MNRAT

A a járás 

helyezé-

se 2004 

január

MNRAT

A %-os 

értéke 

2004 

január 

MNRAT

A a járás 

helyezé-

se 2009 

január

MNRAT

A %-os 

értéke 

2009 

január 

(K)

MNRAT

A a járás 

helyezé-

se 2014 

január 

MNRAT

A %-os 

értéke 

2014 

január 

(M)

A járás 

helyezé

sének 

változá-

sa 2009-

2004 

A járás 

helyezé

sének 

változá-

sa 2014-

2009 

A járás 

helyezé

sének 

változá-

sa 2014-

2004 

A 

MNRATA 

%-os 

értékének 

változása 

2014-2004 

között (Q)

A 

MNRAT

A %-os 

értékének 

változása 

2014-2009 

között    

(R )

SC 1 2 2 4 0,82 74 4,96 74 2,68 74 6,28 0 0 0 1,32 3,60

DS 1 3 41 44 82,32 58 13,22 58 5,81 51 11,69 0 -7 -7 -1,53 5,88

GA 2 1 5 6 14,89 60 12,3 71 3,57 72 6,77 11 1 12 -5,53 3,20

SA 1 0 2 2 3,47 32 18,68 47 7,28 59 9,66 15 12 27 -9,02 2,38

KN 2 7 35 42 135,19 24 22,42 34 9,23 24 17,67 10 -10 0 -4,75 8,44

NZ 0 3 21 24 31,37 27 21,6 37 8,31 47 12,09 10 10 20 -9,51 3,78

LV 4 2 12 14 21,84 16 24,89 27 12,22 35 14,25 11 8 19 -10,64 2,03

VK 2 3 11 14 18,80 2 32,32 5 21,48 7 23,79 3 2 5 -8,53 2,31

LC 3 3 22 25 55,15 16 24,89 27 12,22 35 14,25 11 8 19 -10,64 2,03

RS 2 0 11 11 22,24 1 33,62 1 29,11 1 32,24 0 0 0 -1,38 3,13

RA 0 1 3 4 12,30 3 31,92 2 27,45 2 31,76 -1 0 -1 -0,16 4,31

RV 10 3 9 12 39,14 4 30,96 3 22,48 5 25,77 -1 2 1 -5,19 3,29

KS 4 6 32 38 92,36 12 26,66 10 18,08 19 19,73 -2 9 7 -6,93 1,65

TV 1 2 19 21 58,46 5 30,15 4 21,65 8 22,74 -1 4 3 -7,41 1,09

MI 0 5 6 11 17,09 11 26,86 19 15,48 22 18,24 8 3 11 -8,62 2,76

Corr E+R 0,4243

Forrás: saját számítás IMIS adatok felhasználásával Co D+K -0,1151 Corr E+M -0,06405 Corr G+R 0,51571

Corr F+M -0,06313 Corr F+Q -0,08209

Corr G+Q 0,1554755

Corr E+Q -0,059731

17. táblázat: A HU-SK 2007-2013 program 5 fordulójának vizsgált dél-szlovákiai járásaiban megvalósuló projektjei 

MNRATA = munkanélküliségi ráta
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Járás

LP 

(vezető 

part-

ner)

Partner

Leszerződött 

összeg LP 

projektek

Leszerződött 

összeg - 

partnerek 

megvalósítás 

alatt ( E )

Lakosság- 

szám ( F )

Ebből 

magyar 

nemzeti-

ségű 

(2011 

népsz.)

Magyar 

nemzeti-

ségű 2011 

(% -ban)

1 lakosra 

jutó HU-

SK 

projekt-

összeg a 

partner 

esetében 

(E/F)

Egy foglal-

koz-

tatottra 

jutó havi 

átlagjöve-

delem 

2011

Egy foglal-

koz-

tatottra 

jutó havi 

átlagjö-

vedelem 

2014

Egy foglal-

kozta-

tottra jutó 

havi 

átlagjö-

vedelem 

vált.2011-

2014 %

KN 16 35 16 905 889,42 14 056 132,85 103 973,00 66 356 63,82 135,19 636 751 118,0818

KS 7 32 5 939 252,58 11 192 878,80 121 187,00 11 845 9,77 92,36 775 819 105,6774

DS 12 41 6 065 537,55 9 664 747,18 117 402,00 87 349 74,40 82,32 706 768 108,7819

TV 4 19 4 587 657,65 6 205 492,38 106 145,00 28 145 26,52 58,46 619 737 119,063

LC 4 22 3 315 229,83 4 118 870,52 74 681,00 17 338 23,22 55,15 663 733 110,5581

BB 7 27 7 583 903,78 5 652 040,69 111 148,00 366 0,33 50,85 831 941 113,2371

KE 19 49 11 404 607,61 9 902 159,84 240 164,00 6382 2,66 41,23 851 951 111,7249

RV 4 9 2 509 385,96 2 472 702,81 63 179,00 16 103 25,49 39,14 802 847 105,611

BR 2 4 3 362 630,00 2 081 755,00 63 696,00 79 0,12 32,68 718 800 111,4206

NZ 7 21 2 416 361,05 4 505 629,24 143 636,00 48 483 33,75 31,37 676 753 111,3905

BS 2 3 757 850,00 492 035,00 16 509,00 42 0,25 29,80 792 714 90,15152

SN 2 4 2 127 014,25 2 228 092,81 98 244,00 85 0,09 22,68 726 799 110,0551

BA 13 39 8 223 653,74 9 267 977,09 415 589,00 14119 3,40 22,30 1141 1310 114,7713

RS 5 11 3 015 698,97 1 886 950,80 84 837,00 30 516 35,97 22,24 594 673 113,2997

LV 4 12 2 259 097,69 2 502 108,27 114 552,00 28 085 24,52 21,84 818 909 111,1247

VK 1 11 114 433,30 851 267,25 45 280,00 10 939 24,16 18,80 618 697 112,7832

MI 2 6 2 116 365,56 1 895 135,64 110 899,00 12 122 10,93 17,09 726 824 113,4986

GA 2 5 1 689 745,89 1 394 316,61 93 628,00 32 793 35,02 14,89 739 769 104,0595

RA 1 3 577 006,39 495 935,64 40 326,00 7 738 19,19 12,30 715 764 106,8531

GE 1 2 412 423,00 261 613,00 31 368,00 46 0,15 8,34 598 691 115,5518

ZV 1 4 515 201,00 574 265,19 68 994,00 215 0,31 8,32 841 921 109,5125

TT 4 9 717 146,44 799 518,24 129 236,00 239 0,18 6,19 934 1036 110,9208

PN 1 3 677 204,00 382 299,50 63 090,00 122 0,19 6,06 739 841 113,8024

NR 4 10 425 603,00 596 992,40 159 761,00 9 076 5,68 3,74 822 880 107,056

SA 1 2 126 455,03 184 440,03 53 101,00 16 717 31,48 3,47 856 868 101,4019

PT 0 2 0,00 67 365,00 22 400,00 97 0,43 3,01 607 679 111,8616

KA 0 1 0,00 53 993,30 22 779,00 87 0,38 2,37 624 694 111,2179

DT 1 1 124 955,10 69 090,00 32 871,00 24 0,07 2,10 779 839 107,7022

SC 0 2 0,00 57 204,00 69 880,00 9 134 13,07 0,82 829 944 113,8721

TO 0 1 0,00 39 462,42 72 038,00 351 0,49 0,55 693 758 109,3795

Összesen 305 805 193 965 026,90 187 915 997,33 7 738 619,00 0,00 24,28

SK terület 127 390 87 970 308,79 93 952 471,50 2 890 593,00 454 993 15,74 32,50 853 957 112,192

HU terület 178 415 105 994 718,11 93 963 525,83 4 848 026,00 0,00 19,38

Határmenti SK 

járás
65 218 47 705 550,39 58 009 919,74 1 085 078,00 53,46

össz % 21% 27% 25% 31% 14%

SK % 51% 56% 54% 62% 38%

Határmenti HU 

járás
75 202 48 146 627,92 46 613 712,02 819 899,00 56,85

össz % 25% 25% 25% 25% 11%

HU % 42% 49% 45% 50% 17%

Egész vizsgált 

dél-szlovákiai 

terület 

(határmenti + 

GA, SA, MI)

70 231 51 638 116,87 61 483 812,02 1 342 706,00 45,79

18. táblázat: Az egy főre jutó projektösszeg, a jövedelmi valamint a nemzetiségi adatok összefüggései a HU-SK programba 

bekapcsolódott szlovákiai járások esetében

 

Forrás: Saját számítás 
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10.2 Ábrajegyzék 

1. ábra: Néhány határ menti hatás (effekt) 

2. ábra: A volt KGST országok határ menti régióinak kapcsolattartási lehetőségei 

3. ábra: A határtérségekre ható centrifugális és centripetális erők 

4. ábra: A határon átnyúló kereskedelem GATT általi kategorizálása 

5. ábra: Sugárzási és vételi helyek jellege 

10.3 Térképek jegyzéke 

1. térkép: A vizsgált terület lehatárolása 

2. térkép: A Schengeni egyezmény tagállamai 

3. térkép: ETT-k magyar részvétellel  

4. térkép: Szlovákia legjelentősebb településeinek és a környező országok 

nagyvárosainak vonzását figyelembe vevő gravitációs modell 

5. térkép: „E‖ kikötők a Dunán 

6. térkép: Duna stratégia által lefedett terület térképe  

7. térkép: Autópályák és gyorsforgalmi utak Szlovákiában – 2020-ra tervezett állapot 

8. térkép: A PHARE CBC Program keretében megvalósult projektek száma az egyes 

járásokban 100 000 lakosra 

9. térkép: A 2004-2006-os HU-SK-UA Szomszédsági Program keretében sikeres 

projektek száma az egyes járásokban 100 000 lakosra  

10. térkép: Szlovákia periferikus helyzetű területei  

11. térkép: HU-SK 2007-2013 program - pénzügyi támogatásban részesülő partnerek 

száma járásonként (NUTS 4) a sikeres projektjavaslatok száma alapján 

12. térkép: Meglévő és tervezett határátkelési pontok a magyar-szlovák határon 

13. térkép: 2007-2013 HU-SK program öt fordulójában leszerződött, egy lakosra jutó 

összeg 
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10.4 Diagramok jegyzéke 

1. diagram: A HU-SK-UA Szomszédsági Program keretében sikeres projektek száma az egyes 

járásokban /NUTS 4 szint/ 

2. diagram: A HU-SK 2007-2013 program pályázati fordulóinak száma, amelyben részt vettek 

az egyes járások partnerszervezetei 

3 A. diagram: A 2007-2013-as HU-SK programban részt vevő összes közvetlenül határ menti 

járás összehasonlítása kelet-nyugati felbontásban – leszerződött összeg abszolút értékben 

3 B. diagram: A 2007-2013-as HU-SK programban részt vevő összes közvetlenül határ menti 

járás összehasonlítása nyugat-keleti felbontásban – egy lakosra jutó leszerződött összegek 

4 A. diagram: A 2007-2013-as HU-SK programban részt vevő szlovákiai határ menti járások 

pozíciója kelet-nyugati felbontásban – leszerződött összeg abszolút értékben 

4 B. diagram: A 2007-2013-as HU-SK programban részt vevő magyarországi határ menti 

járások pozíciója kelet-nyugati felbontásban – leszerződött összeg abszolút értékben 

5 A. diagram: A 2007-2013-as HU-SK programban részt vevő szlovákiai határ menti járások 

pozíciója kelet-nyugati felbontásban – lakosságra súlyozott összegek 

5 B. diagram: A 2007-2013-as HU-SK programban részt vevő magyarországi határ menti 

járások pozíciója kelet-nyugati felbontásban – lakosságra súlyozott összegek 

6. diagram: A 2004-2006 HUSKUA program projektszáma és a HU-SK 2007-2013-as 

program partnerszáma az egyes határ menti járásokban 

7 A. diagram: A munkanélküliségi mutató változása és trendje 2004-2014 között az egyes 

vizsgált járásokban 

7 B. diagram: A munkanélküliségi mutató változása és trendje 2009-2014 között az egyes 

vizsgált járásokban 
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10.5 A felhasznált rövidítések beazonosítása 

Rövidítés     Szlovák név  Magyar név 

BA  Bratislava /mesto/ Pozsony város 

BB  Banská Bystrica Besztercebánya 

BR   Brezno   Breznóbánya 

BS  Banská Štiavnica Selmecbánya 

DS  Dunajská Streda Dunaszerdahely 

GA  Galanta  Galánta 

KA  Krupina  Korpona 

KE  Košice /mesto/ Kassa város 

KN  Komárno  (Észak-) Komárom 

KS  Košice okolie  Kassa környék 

LC  Lučenec  Losonc 

LV  Levice   Léva 

MI  Michalovce  Nagymihály 

NR  Nitra   Nyitra 

NZ  Nové Zámky  Érsekújvár 

PN  Piešťany  Pőstyén 

PT  Poltár   Poltár 

PO  Prešov   Eperjes 

RA  Revúca  Nagyrőce 

RS  Rimavská Sobota Rimaszombat 

RV  Roţňava  Rozsnyó 

SA  Šaľa   Vágsellye 

SC  Senec   Szenc 

SN  Spišská Nová Ves Igló 

TT  Trnava   Nagyszombat 

TV  Trebišov  Tőketerebes 

VK  Veľký Krtíš  Nagykürtös 

ZV  Zvolen   Zólyom 

Forrás: saját szerkesztés Sebők (1990), ŠPZ alapján. 



Cross-border cooperation programmes and regional inequalities in South 

Slovakian cross-border regions – summary in English 

Hakszer Richárd 

Efficient local development is unimaginable without utilization of opportunities from project 

sources. This is especially true for settlements in border areas. Regarding their location near 

the border and far from the centralized industry and community located usually in the centre 

of the state or around larger cities, they are subjected to worse economic and social situation. 

Regarding these features, cross-border cooperation programmes were founded by European 

Union and its predecessor organization in the 1990s in order to support the development of 

disadvantaged border settlements and/or regions. 

 

The main questions or topics, which I am looking for answers in my work, are the following:  

- Which are the most and the less active regions in Southern Slovakia (on county and 

districts level) in submitting project proposals and how successful were they in obtaining 

subsidies and implementation? 

- How does the number and the budget of projects correlate with the economic situation, 

taking into account the geographical location? 

- How large was the weight of the subsidies (grants), which flowed into districts to 

decrease the economic downturn?  

- What kind of effects did the development programmes have on the economic situation of 

Southern Slovakia, especially on employment and infrastructure? 

 

This dissertation discusses cross-border cooperation projects, which were implemented in the 

Hungarian - Slovak border region during the pre-accession period and after joining the EU. It 

analyses the applicants and projects on regional and sub-regional level, especially their 

success focused on regional disparity. It compares three main framework programmes related 

to the Hungarian - Slovakian cross-border region. These program periods are the PHARE 

CBC pre-accession programme (i.e. before joining the European Union, in 2004), the Interreg 

IIIA HU-SK-UA (Neighbourhood) Programme (in the first programming period after the 

joining the EU in 2004) and finally the Hungary-Slovakia Cross Border Cooperation 

Programme in the period 2007-2013. The thesis studies the border regions on the level of 

NUTS III and IV, i.e. which regions were the most active in submission of project proposals 

and in successful tendering, including implementation of PHARE CBC projects funded by 

EU. One chapter is dedicated also to the obstacles and challenges of cross-border co-operation 

and their possible solutions. The slower development of South Slovakia compared to the 

average of the country after the end of the communist regime, is apparent also on the planning 

level where there is an emerging lack of infrastructural developments (e.g. minimal or no 

railway modernisation, absent expressways). Therefore, it can be concluded that some of 

South Slovakian regions were not able to utilize the opened borders properly. The 

disadvantaged regions were not equal in applying possibilities of the available funds. The 

eastern part of Slovakia (Košice and its wider region) was the most active in applying for and 

realising projects. The central part of the examined area (i.e. the southern part of Banská 

Bystrica region (Gemer)) after a stronger start decreased its project applications and stayed 

passive in submitting project proposals. The western part of South Slovakia has an increasing 

trend in cross-border cooperation and project proposals in the last years. However, there is no 

real correlation between obtained grants and the economic situation (e.g. unemployment rate). 

To conclude, the stabilization of regional disparities should be the new aim for the next 

programming period and the development phase for the forthcoming project calls, which 

should more effectively eliminate regional inequalities. 






