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I. Bevezetés 

Európában, de különösen Közép-Európában a határok döntő szerepet játszanak a gazdaság és 

a társadalom fejlődése szempontjából, mivel az itt lévő országok kis méretéből adódóan a 

területet sűrűn átszövik az államhatárok. A határok szerepének megváltozása tehát az egyik 

legnagyobb változást jelenti az itt élők, valamint a társadalom és a gazdasági szereplők 

számára. A rendszerváltás a nemzetköziesedés, azaz az országhatárokon átnyúló 

kapcsolatrendszer bővülésének kezdete volt térségünkben, amely Kelet-Közép-Európa uniós 

csatlakozását követően különösen felgyorsult. Kezdetben az infrastruktúrahálózatok 

összekapcsolásáról és kihasználhatóságuk bővüléséről, majd a gazdasági összeköttetések 

elmélyítéséről volt szó elsősorban, ma már a gazdasági 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 

jelentős változásain keresztül új értelmezést nyert (Kolosov, W. Scott 2013). A korábbi 

elválasztó jelleg, a határok áteresztőképességének mindkét irányú növekedésével, jelentősen 

gyengült. A határok és a határmenti területek is nagyobb változatossággal rendelkeznek, mint 

régebben annyira különböző az EU-n belül is az egyes határvidékek együttműködési szintje. 

Az ún. „idegenkedés”, a másokkal szembeni előítéletek dominanciája valahol még mindig 

jelentősen gátolja az együttműködések elmélyülését (Balogh 2013), másutt a szomszédos 

határterületek interakciója illetve integrációja olyan méreteket ölt, hogy több helyütt 

Európában a határmenti területeken már kialakulóban van egyfajta új, határmenti identitás 

(Németh et al. 2013 pp. 3-4). Az addig csupán egyoldalú kapcsolatokkal rendelkező 

határmenti területek fokozatosan aktív kontaktzónává kapcsolódhatnak össze, ami által a 

határmenti régiók új fejlődési potenciálhoz juthatnak. Ehhez járulhatnak hozzá a határon 

átnyúló együttműködések elősegítésére létrehozott uniós pénzügyi alapok, megkönnyítve az 

EU egyik alapelvének, a négy termelőeszköz országhatárokon átívelő szabad áramlásának 

beteljesítését. 

Az Unió keleti tagállamai régióinak és a településeinek felzárkóztatása, hatékony fejlesztése 

elképzelhetetlen a pályázati források kiaknázásából adódó lehetőségek felhasználása nélkül. 

Ez különösen érvényes az értekezés fókuszában lévő Magyarország és Szlovákia közös határa 

mentén fekvő térségekre, amelyek között sok gazdaságilag és társadalmi szempontból 

hátrányos helyzetű, magas munkanélküliséggel küzd (Balogh, Pete 2017) illetve 

infrastrukturálisan gyengén feltárt, ezért a disszertációban tárgyalom a területet érintő 
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fejlesztési elképzelést, terveket és kiemelten foglalkozom az EU határmenti területek részére 

célirányosan létrehozott fejlesztési programjaival. 

Munkám e részének fókuszában a szlovák-magyar határvidéket érintő 2001-2003-as PHARE 

CBC Program, a 2004-2006-os INTERREG IIIA Magyarország-Szlovákia-Ukrajna (HU-SK-

UA) Szomszédsági Program és a 2007-2013-as Magyarország-Szlovákia (HU-SK) Határon 

Átnyúló Együttműködési Program valamint ezek eredményei állnak. 

 

II. Kutatási alapkérdések, célkitűzések 

A doktori értekezésben a következő kérdésekre kerestem a választ, tehát kutatási kérdéseim és 

hipotéziseim a következők: 

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

átnyúló programjai tekintetében a legaktívabbak a pályázatírásban, illetve pályázataik 

sikerességében, 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 helyzetükkel, azaz 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 illetve a lemaradás 

mérséklésére 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 területi elosztásának 

összefüggést kell mutatnia a gazdaságilag elmaradott régiók földrajzi elhelyezkedésével, tehát 

azon térségekkel, amelyek a Dél-Szlovákia esetében legkritikusabb két mutatócsoportban a 

foglalkoztatás illetve az infrastrukturális fejlettség/kiépítettség szempontból hátrányos 

helyzetű térségeket jelenti. A területet érintő eddigi tanulmányok és az általánosan elfogadott 

vélekedés szerint is Dél-Szlovákia legégetőbb problémája a közlekedési infrastruktúra 

elmaradottsága miatti rossz megközelíthetőség. A kelet-nyugati utak nem kielégítő kapacitása 
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valamint az észak-déli összeköttetések történelmi okokkal magyarázható hiánya és az ebből 

következően a terület rossz feltártsága, valamint részben ebből kifolyólag a munkahelyek 

hiánya, illetve az emiatt kialakult nagy munkanélküliség (ld. Baross Gábor Terv p. 151). A 

fejlesztési politikák célja a határmenti területek fejlesztésénél az, hogy leginkább azon határ 

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

leginkább rászorulnak erre, tehát a leghátrányosabb helyzetűek és leginkább periferikus 

fekvésűek. Ehhez az is szükséges, hogy a térség jobb feltártsága érdekében a gyorsforgalmi 

úthálózat (R2, R7) szükséges kiépítése mellett, a kapcsolódó úthálózat is kiépítésre, 

fejlesztésre kerüljön, valamint ipartelepítésre alkalmas területek is kialakításra kerüljenek. 

Csak ebben az esetben mondható el, hogy a most kezdődő 2014-2020-as programozási 

időszakban határon átnyúló fejlesztések elérik deklarált céljukat, a határ menti hátrányos 

helyzetű területek határon átnyúló összehangolt fejlesztését illetőleg kohéziójának növelését. 

Kérdésként merül fel tehát az is, hogy mennyi idő, hány programozási időszak szükséges e 

deklarált célok eléréséhez, figyelembe véve azt, hogy az EU határon átnyúló együttműködési 

programjai tájainkon (ha csak az EU-ba történő csatlakozás után eltelt időszakot vesszük 

figyelembe s nem számoljuk be a PHARE CBC alacsonyabb allokációit), már tíz (3+7) éves 

programozási időszakot tudhatnak maguk mögött. 

 

III. A vizsgált terület lehatárolása, felhasznált adatbázis, az elemzés területi és időbeli keretei 

A vizsgálat elsődleges tárgya a szlovák-magyar határvidék, amely mindkét ország esetében a 

leghosszabb, 679 km hosszú határszakaszt és hozzá kapcsolódóan a határ mentén elterülő dél-

szlovákiai határ menti vegyes lakosságú járásokat (NUTS IV szint) foglalja magában, 

valamint elemzési szempontból a régió kitolódik a szomszédos területekre, azaz a szomszédos 

magyarországi járásokat - és kisebb mértékben megyéket - illetve a dél-szlovákiai járásokat 

magukba foglaló megyéket is érinti. A terület nagymértékű egybeesést mutat a Szlovák 

Statisztikai Hivatal által, a 2002-es választások alkalmával lehatárolt, és azóta is gyakorta 

használt magyar-szlovák vegyes lakosságú területtel, illetve természet-földrajzilag – 

természetesen a közigazgatási határokat figyelembe véve – a dél-szlovákiai alföldi, 

dombvidéki területeket foglalja magába. Dél-Szlovákiánk 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. Gyakorlati 
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okokból az elemzéseknél is igyekeztem az adatokat NUTS IV szintre aggregálni, ill. néhol 

NUTS III adatokkal dolgoztam. A határmenti együttműködéssel kapcsolatos fejlesztési 

programok elemzéseinél az egész fejlesztési területtel foglalkoztam, mivel a Magyarország és 

Szlovákia esetében is NUTS III-as szinten lettek lehatárolva a jogosult területek, ezért ezekkel 

a területi egységekkel dolgoztam. A településszintű alapadatokat pedig szintén járási szintre 

aggregáltam. Kutatásom adatait saját gyűjtésből, az IMIS és az ITMS elektronikus 

monitoring-rendszerek adatbázisaiból, a VÁTI / Széchenyi Programiroda és a szlovákiai 

Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztérium / Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium valamint a szlovák (ŠÚSR) és a magyar (KSH) állami statisztikai hivatalok, 

illetve egyéb kutató és államigazgatási intézmények szabadon hozzáférhető adataiból 

merítettem.  

A dolgozat a bevezetést követően nyolc fő részre, valamint irodalomjegyzékre és függelékre 

tagolódik. A disszertáció első része a határ mentiség problematikájával foglalkozó hazai és 

nemzetközi szakirodalmat tekinti át illetve veszi górcső alá. Ennél az elméleti résznél az 

irodalom-feldolgozásnál fontosnak tartottam bizonyos alapfogalmak tisztázását hazai és 

nemzetközi összehasonlításban pl. a határ illetve a határmenti területek, határmenti 

együttműködéssel kapcsolatos fogalmak, intézményesült szervezetiségét és annak 

szabályozását is megvizsgáltam. Górcső alá vettem vizsgált terület településrendszeri 

sajátosságait, fejlettségi állapotát és a közigazgatási struktúrában elfoglalt helyzetét is, 

valamint a települések ellátottságát, egymás közötti hierarchikus viszonyait is vizsgáltam 

különböző változók segítségével. 

A következő két fejezetet a nemzetközi és hazai fejlesztési dokumentumok elemzésének 

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

szolgálhatják Dél-Szlovákia fejlesztését. 

A következő fejezetekben a magyar-szlovák határszakaszt érintő EU által támogatott 

fejlesztési programok részletes regionális elemzése szerepel. Előbb az EU illetve a Bizottság 

által közvetlenül elvégzett friss értékelések valamint az általa támogatott kutatási projektek 

vizsgálati eredményeinek rövid összefoglalása található meg, majd pedig a saját, a vizsgált 

területre vonatkozó határmenti fejlesztéseket támogató pályázatokra vonatkozó elemzés a 

rendszerváltás utáni előcsatlakozási PHARE CBC, majd az EU-hoz való csatlakozást követő 

strukturális alapokból finanszírozott 2004-2006-os HU-SK-UA és a 2007-2013-as HU-SK 

programjait érinti. A feldolgozás előbb az egyes programok illetve pályázati kiírások szintjén, 
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majd pedig az egész programok összehasonlítása, valamint elemzése szintjén megy végbe. 

A 8. fejezetben a következtetések és tanulságok levonása történt meg.  

Az adatbázisok elemzésénél matematikai-statisztikai módszerek is felhasználtam, például 

súlyozást, korrelációszámítást, regresszió elemzést, trendelemzést, aggregációt, 

pontszámmódszert stb. 

IV. A kutatás főbb eredményei 

Összefoglalva az kutatás eredményeit, az alábbi következtetéseket vonhatjuk le. A feltett 

kiindulási kérdések megválaszolása közben a következő új eredményeket sikerült elérni 

illetve az alábbi megállapításokat tehetjük: 

1) Az államhatárok jellege és szerepe a rendszerváltás óta Európában nagymértékű 

változáson ment keresztül. 1989 előtt a határok - különösen a két világrendszert 

elválasztók - sokszor szinte áthatolhatatlan barriert képeztek, amelyeket szigorúan 

őriztek és rajtuk csak kevés átlépési pont létezett. A rendszerváltás után sűrűbbé váltak a 

határátkelési pontok, mindkét irányból könnyebben átléphetővé váltak és a határok 

ellenőrző szerepe gyengült. A Schengeni határőrizeti rendszer bevezetése óta pedig a 

csatlakozott államok közti belső határokon az útlevél-ellenőrzés megszűnt, így lehetővé 

téve a személyek, áruk illetve szolgáltatások szabad áramlását, amelyeket a 

megállapodás értelmében csak a rendszer külső határain kellene egységesen szigorú, 

teljes körű ellenőrzés alá vetni. Elmondható tehát, hogy Schengeni övezeten belüli 

szabad mozgás az EU egyik legnagyobb vívmánya amelynek fenntartása az utóbbi 

időszakban a migrációs válság miatt kockázatos és kihívásos helyzetbe került, ami által 

az egyik európai alapérték kérdőjeleződött meg. 

2) Megállapítható Dél-Szlovákiára, hogy településhálózat, gazdasági fejlettség 

szempontjából is más jellemzi a nyugat- és kelet-szlovákiai alföldi területeket, mint az 

ország 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 részére bír 
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jelentős vonzerővel, amely mind a szolgáltatásokkal való ellátás, mind pedig munkahely 

biztosítási szempontból kulcsfontossággal bír e térségek lakossága számára. 

3) Vizsgált területünkön a hátrányos helyzetű települések elhelyezkedése legtöbbször 

magas 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, az önkéntességre, valamint 

alulról építkező kistérségekre támaszkodó igazgatási struktúra kialakítását. A déli és 

keleti 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 (pl. legiszlatív, adózási) 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. A mikrorégiók központjainak 

fejlődése ugyanis kisugárzódik azok környezetére, pl. egy-egy megtelepedő befektető az 

egész vonzáskörzet munkavállalói számára új munkahelyeket teremthet, egy új 

egészségügyi központ szolgáltatásokat nyújthat az egész térség számára stb. 

4) Vizsgált területünket több jelentős nemzetközi mezo-fejlesztési program érinti, közülük 

a legismertebb a Duna-stratégia. A szlovákiai fejlesztési dokumentumok közül a területet 

érintő megyék fejlesztési koncepciói, illetve az egyes szakpolitikai stratégiák, 

programok, illetve tervek tárgyalják a területre vonatkozó elképzeléseket is. E munkában 

az infrastruktúra-fejlesztést érintőkkel foglalkoztam részletesebben. Az általam 

kiválasztott két országos fejlesztési dokumentum Szlovákia közlekedési infrastruktúra 

fejlesztési stratégiai terve a 2020-ig terjedő időszakra (SPRDI SR 2014) és az Integrált 

Infrastruktúrafejlesztés Operatív Program (OP II 2016), amelyek az elkövetkező időszak 

infrastrukturális- illetve közlekedésfejlesztését kívánják megalapozni, összességében 

merész célokat határoznak meg, amelyek egy részére azonban nem állnak rendelkezésre 

a megfelelő források, mivel a meghatározott beruházási célok csupán egy részéhez 

sikerült (általában EU-s) forrásokat hozzárendelni. 

5) A Dél-Szlovákiát érintő fejlesztési, beruházási illetve projekt tervezeteknek, mivel azok 

gyakran a prioritási sorrend hátulján találhatók (amennyiben meg lettek állapítva 
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indikatív projektlisták), még kevésbé látszik biztosítottnak a finanszírozása (v.ö. 7. 

térkép (Autópályák), 10. térkép (Periferikus területek), 12. térkép (Átkelési 

lehetőségek)). 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 terület nem megfelelő 

közlekedési és egyéb infrastrukturális feltártsága (Dél-Szlovákiában szinte teljes 

mértékben hiányoznak a gyorsforgalmi utak, valamint a vasúti fejlesztések) miatt 

meglévő periferikus közlekedés-földrajzi helyzete lefojtja a térség gazdasági, 

idegenforgalmi potenciáljának kibontakozását, jelentősen akadályozza a környező 

szlovákiai és magyarországi centrum-területekkel szinergikus fejlődésének lehetőségét. 

A fentiek fényében nem látszik relevánsnak, hogy a döntéshozók már a fejlesztési 

programok kidolgozásakor törekednének Dél-Szlovákia felzárkóztatására, infrastruktúra-

hiányok eltüntetésére.  

A fellelhető dokumentumok közül speciálisan Dél-Szlovákiával a Baross Gábor terv 

foglalkozik (BGT 2014). Ez örvendetes, különösen mert új, alulról jövő 

kezdeményezésről van szó, mivel a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság 

geszciójában készült el 2013-ra a dokumentum. A terv megvalósításával kapcsolatos 

veszély is ebben, a projekt alulról építkezésben rejlik, mivel nem relevánsan biztosítottak 

a megvalósításához szükséges menedzsment-kapacitások illetve források. 

Elmondható tehát, hogy a vizsgált térség már tervezési szinten is inkább 

alulreprezentáltnak tekinthető, így nem látszik biztosítottnak, hogy a következő években 

valós lehetőség nyíljon Dél-Szlovákia hátrányos helyzetű területeinek felzárkóztatására, 

az infrastruktúra-hiányok eltüntetésére. 
 

6) Megállapítható, hogy mindhárom vizsgált határon átnyúló fejlesztési program esetében a 

keleti országrész az átlagosnál nagyobb aktivitást mutatott mind a beadott 

projektjavaslatok számát, mind pedig sikerességüket illetően, különösen érvényes ez 

Kassára és környékére. E térség ugyanakkor nem a leginkább rászoruló kelet-szlovákiai 

terület, sőt Kassa városa egyenesen dinamikus fejlődéssel jellemezhető, viszont az egyik 

legkedvezőtlenebb helyzetű Tőketerebesi járás is nagyon jól szerepelt. 

7) 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. 9. o., Székely 2010). A sikeresség oka véleményem szerint 



8 

abban keresendő, hogy a térség szereplői – amellett hogy „megtanultak” pályázatot írni – 

megtanulták az egymással és a hasonló közeli magyarországi partner-szervezetekkel 

elmélyülő bizalmon alapuló együttműködést is, aminek köszönhetően sok jelentős 

sikeres projekt valósult meg a megyék, helyi önkormányzatok illetve az ún. 

kormányzaton kívüli társadalmi szervezetek kooperációjában. 

8) Elmondható, hogy a középső országrész erősebb kezdés után (PHARE) számottevően

visszaesett. Míg a PHARE CBC programban a 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 IIIA 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

11. térkép: HU-SK 2007-2013 CBC program - pénzügyi támogatásban részesülő

partnerek száma járásonként (NUTS 4) a sikeres projektjavaslatok száma alapján

Forrás: saját szerkesztés 
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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 projektpartner szám 

tekintetében összességében nagyon jól szerepelt . A kerületen belül a legtöbb projekt a 

szlovák főváros szervezeteiből kerül ki (11. térkép), amelyek a pár Pozsony környéki 

partnerszervezeten kívül, az összes ottani projekt gazdái. A harmadik, negyedik és az 

ötödik pályázati fordulóban nyertes projektjavaslatok, regionális összehasonlításban már 

elég egyenletesen oszlanak meg az egyes nagyrégiók között. A 2007-2013-as HU-SK 

program esetében összesítve az egy lakosra jutó támogatási összegeket járási szinten lásd 

a 13. térképen illetve csak a határ menti járásokra vonatkozóan lásd az 5 A. diagramban. 

9) 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 2007-2013-as programozási időszakban

megvalósuló projektek számát, illetve fajlagos összegét a munkanélküliségi ráta

világgazdasági válság kitörése környéki és 2014 januárja közötti változásának

munkanélküliségi ráta a válság időszakában a vizsgált járások közül a legjobban a

Komáromi1 és Dunaszerdahelyi járásban nőtt, ezek a járások nem tartoztak a

legfejlettebbek közé, de a 2007-2013-as programidőszakban a HU-SK programban a

legaktívabbak közé tartoztak (15. táblázat). A szintén nagyobb munkanélküliség

növekedést (3 - 4,5 %) elszenvedő legelmaradottabb Nagyrőcei, Rimaszombati és

Rozsnyói járások az átlagosnál gyengébben szerepeltek ebben a programban, főleg a

határ menti járásokkal való összevetésben (5 A diagram). A középső országrész

határmenti járásainak gyengébb szereplése „okozza” a horpadást a polinomiális

trendvonal futásában. Általánosságban azonban elmondható, hogy míg a PHARE CBC

csak minimális mértékben és az Interreg IIIA program esetében nem kimutatható, addig

a jelenleg finiselő programozási időszakban már valamivel relevánsabban kimutatható a

támogatási összegek területfejlesztő hatása, ugyanis a forrásösszegek összességében

fajlagosan azokra a helyekre kerültek jelentősebb mértékben, ahol magasabb a munka-

1 A Komáromi járás nagymértékű visszaesésében a gazdasági válság időszakában jelentős szerepet játszott a 
szomszédos Komárom-Esztergom megye lejtmenete, ugyanis a válság előtt nagyon sokan dolgoztak az ottani 
ipari parkokban, gondoljunk pl. MICROSOFT távozására komáromi ipari parkból. 
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5A diagram: A 2007-2013-as HU-SK programban részt vevő szlovákiai határmenti járások 

pozíciója kelet-nyugati felbontásban

 

Forrás: saját szerkesztés 

nélküliségi ráta.  

Az egy foglalkoztatottra jutó jövedelmi adatok a 2007-2013-as HU-SK programba 

bekapcsolódott járások esetében sem 2011, sem 2014, sem pedig a két időpont közötti 

változás esetében sem mutatnak összefüggést a fejlesztési támogatások lakosságszámmal 

súlyozott értékeivel. A vizsgált terület esetében (ahol megjegyzendő, hogy vizsgált 

területünkön – Vágsellye 2011-es adata kivételével – egy jövedelmi érték sem érte el az 

országos átlagot), mind 2011-ben, mind 2014-ben enyhe fordított együttmozgást mutat, 

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 gazdasági válság következményeinek enyhülésével együtt a jövedelmek 

(országosan jellemző) javuló tendenciájának okozója, a többi (belföldi jellegű) operatív 

programmal összevetve relatíve kis méretű HU-SK Határon Átnyúló Együttműködési 

Program eredménye lenne. 

10) A beruházási projektek a vizsgált területen nyugat-keleti irányban növekvő arányban, 

tehát legkevésbé a nyugati részeken és leginkább a keleti országrészekben voltak 

megfigyelhetők, különösen a határon átnyúló infrastruktúravonalak fejlesztésére 
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irányulóan, legfőképp a közlekedési infrastruktúra (lásd 12. térképet) fejlesztésénél, 

kisebb mértékben a szennyvízkezelési kapacitások és elenyésző mértékben a 

telekommunikáció területén. A gazdaságfejlesztési beruházások vállalkozói 

inkubátorházak létrehozásának támogatására irányultak, valamint egyéb közvetlen és 

közvetett gazdaságösztönző beruházások (iparterületek fejlesztése, turisztikai 

látványosságok fejlesztése, továbbképzések támogatása) az egész területen nagyjából 

egyenletesen mentek végbe. 

Összefoglalva az elmondottakat megállapíthatjuk azt, hogy Dél-Szlovákia relatív 

helyzete a rendszerváltás óta eltelt időben az országon belül romlott, a déli régiók fejlesztése 

(olykor már tervezési szinten) háttérbe szorult 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, együttműködések nyújtotta lehetőségek sem akadályozták 

meg jelentős határmenti területek lecsúszását, annak ellenére, hogy az e munkában vizsgált 

fejlesztési programok általában, de különösképpen a jelenleg megvalósításának végén járó 

2007-2013-as Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program, 

számottevő mértékben járult hozzá a dél-szlovákiai területek fejlesztéséhez. 

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 



 12 

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. 

Elmondható tehát, hogy mindeddig a megvalósult fejlesztések, határon átnyúló projektek 

segítségével sem sikerült javítani Dél-Szlovákia helyzetét olyan mértékben, hogy valamiféle 

érdemi felzárkózást lehessen kimutatni a foglalkoztatási illetve jövedelmi helyzetet, valamint 

az infrastrukturális kiépítettséget illetően. A jelenleg finiselő HU-SK határon átnyúló program 

szerepe abban teljesedik ki, hogy kissé ellensúlyozta, a regionális különbségek elmélyülését 

egy olyan országban, ami Európa egyik legnagyobb belső fejlettségbeli különbségeit mutatja. 

Az új programozási időszak vonatkozásában, a regionális fejlettségbeli eltérések stabilizálása 

egy új fejlettségi szakasz kezdetét jelentheti, de ehhez olyan új pályázati erőforrás elosztásra 

lenne szükség a következő programozási időszakban, amely jobban figyelembe veszi a valós 

– fejlettségen alapuló – regionális fejlesztési forrásigényt és koncentrálja illetve integrálja a 

támogatásokat, így végső soron csökkentheti a meglévő nagy területi egyenlőtlenségeket.  
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