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Vezetői összefoglaló 

 

Az Európai Unióban a területi kohézió célja valamennyi régió harmonikus fejlődésének 

biztosítása, valamint annak lehetővé tétele, hogy az ott élő polgárok e régiók adottságait a 

legoptimálisabban kihasználhassák. Ez azt jelenti, hogy a területi sokféleséget olyan előnnyé 

alakítják, amely hozzájárul az egész EU fenntartható fejlődéséhez. Ezért Komárom-

Esztergom megye és a Nyitrai kerület (Nitriansky kraj) szélesebb határsávjában fekvő térség 

„helyét” is együttesen értelmezve kell megtalálni az összeurópai fejlődési térben. Egy térség 

versenyképessége és jóléte egyre inkább attól függ, hogy az ott élő emberek és ott található 

vállalkozások optimálisan ki tudnak-e használni minden területi előnyt. Egy globális és 

szorosan összekapcsolódó világgazdaságban a versenyképesség azonban más területekkel 

való kapcsolatok kiépítésétől is függ, amelyek segítségével biztosítható a közös előnyök 

összehangolt és fenntartható kihasználása. Különösen is igaz ez a határ menti térségekre, 

amelyek általában periférikus fekvésük, funkcióhiányos adottságaik miatt rászorulnak a 

határon átnyúló kooperációra. A technológia és az ötletek áramlása, valamint az áruk, a 

szolgáltatások és a tőke szabad mozgása mellett ez a kooperáció a területi fejlődés egyre 

fontosabb elemévé, valamint az EU hosszú távú és fenntartható fejlődésének kulcsfontosságú 

tényezőjévé válik. 

Nem lehet kérdés tehát, hogy egy határtérségben, amely közlekedési és gazdaságdinamikai 

korridorok mentén fekszik, nem csupán helyi, de összeurópai érdek is a kapcsolatok 

intenzitásának növelése. 

Mindez az európai kívánalom az általunk vizsgált régióban is a kohéziós politikában 

körvonalazott három fő szempont alapján valósulhat meg legkönnyebben: koncentráció, 

összekapcsolás és együttműködés.  

A koncentráció lényegében a gazdasági sűrűségbeli különbségek leküzdésének, területileg a 

kiegyenlített fejlesztési munkának feleltethető meg. A legfőbb kihívás az, hogy az EU 

egészének kiegyensúlyozott és fenntartható területi fejlődését biztosítsák, erősítsék gazdasági 

versenyképességét és növekedési kapacitását, és egyben tiszteletben tartsák a természeti 

erőforrások megőrzésének szükségességét és megvalósítsák a társadalmi kohéziót. Ehhez arra 

van szükség, hogy megakadályozzák a növekedés túlzott koncentrációját, és valamennyi 

területen elősegítsék a városi koncentráció eredményezte haszonhoz való hozzáférést. Mindez 

a mi vizsgálati térségünk szempontjából két dolgot jelent. Egyrészt (külső tényezőként) 

bekapcsolódást az európai fejlődési térbe, folyamatos közelítés elérését a nyugat-európai 

legfejlettebb régiók szintjéhez. Ez lényegében a nagy európai közlekedési korridorok (IV. 
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szárazföldi és VII. vízi) segítségével valósulhat meg. Ahhoz azonban, hogy az intenzívebb 

(társadalmi, gazdasági) áramlást biztosító korridorok fejlesztési hatásai szinergikusan 

szétterülhessenek tágabb környezetükben, második (belső) szempontként figyelembe kell 

vennünk a térség belső kapcsolatait, tulajdonságait is. Ezek fejlesztése, fő, európai folyosókra 

kapcsolása elengedhetetlen. Amennyiben ez elmarad, minden folyosófejlesztés csupán az 

autópályák közvetlen közelében fejtheti ki hatását, tovább növelve a területi különbségeket.  

Ha gazdasági szempontból vizsgáljuk a térség helyét Európában, megállapíthatjuk, hogy 

szűkebb környezetében az átlagosnál némileg jobb képet mutat, Nyugat-Európához 

viszonyítva azonban még így is hatalmas a leszakadás: 2007-ben a GDP a Nyitrai kerületben 

8500 €/fő értéket ért el, ami Szlovákia átlagához viszonyítva (10 200 €/fő) közepes értéknek 

számít. Komárom-Esztergom megyében pedig ugyanez a mutató 10 900 €/fő volt, ami a 

magyarországi átlagnál (10 100 €/fő) valamivel jobb. Ám mindkét NUTS3-as egység GDP-je 

jelentősen elmarad a teljes EU-s átlagtól (24 900 €/fő), különösen a 15 legfejlettebb állam 

átlagától (29 240 €/fő).  

A második kohéziós alappillér, a területek összekapcsolásának fontossága, amely irányelv 

lényegében a távolságok áthidalását célozza. A területek összekapcsolásához napjainkban a jó 

intermodális közlekedési hálózatoknál többre van szükség. Az olyan szolgáltatásokhoz való 

megfelelő hozzáférést is biztosítani kell, mint az egészségügyi ellátás, az oktatás, a 

fenntartható energiaforrások, a széles sávú internet, az energiahálózatokkal való megbízható 

kapcsolat, valamint erős kapcsolatok a vállalkozások és a kutatóközpontok között. Ez a 

hátrányos helyzetű csoportok különleges szükségletei kielégítése szempontjából is 

elengedhetetlen fontosságú. Ezekhez a kapcsolatokhoz az Európai Unió egy forradalminak 

mondható jogi-intézményi keretet is nyújt, ez az EGTC. 

Ezen a ponton érkezünk el a harmadik alapelvhez, az együttműködéshez, amely lényegében a 

széttagoltság leküzdésére irányul. A területek összekapcsolásának és a gazdasági 

tevékenységek koncentrációjának problémája csak a különböző szinteken zajló erőteljes 

együttműködés által oldható meg hatékonyan. Az EU15 országok belső határok mentén 

található régióiban a kohéziós politika keretében sok éve támogatják a határokon átnyúló 

együttműködést. Az új tagállamok és az egykori vasfüggöny mindkét oldalán található határ 

menti régiók csak nemrégiben kezdték meg az együttműködést. Sokat kell még tenni az 

infrastrukturális és gazdasági együttműködés következetes szakpolitikáinak kidolgozása terén. 

A területi kohézió rámutat arra, hogy integrált megközelítés segítségével a megfelelő földrajzi 

szinten kell orvosolni a problémákat, ami megkövetelheti a helyi, regionális és nemzeti 

hatóságok együttműködését. 
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Jelen stratégiai program azokat a kereteket igyekszik megrajzolni, amelyek között Komárom-

Esztergom megye Szlovákia irányában együttműködési elképzeléseit kialakíthatja, 

megvalósíthatja; amelyek révén erősítheti a belső kapcsolatokat, és ezáltal hozzájárulhat az 

erőforrások nagyobb fokú és minden érdekelt fél számára előnyös koncentrációjához. 

A stratégia megalkotásáról a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács döntött 

felismerve a határ menti fekvésben rejlő, a versenyképességet kedvezően befolyásoló 

adottságok súlyát, valamint a Nyitrai kerülettel kialakult, kevéssé termékeny együttműködés 

hátráltató hatásait. 

 

A stratégiaalkotás során arra törekedtünk, hogy megtaláljuk és kijelöljük azt a játékteret, ahol 

a megye a helyi és kistérségi szereplők érdeksérelme nélkül, sőt esetleg ezen érdekek 

támogatójaként képes határon átnyúló együttműködési kereteket kialakítani. Ezeknek a 

kereteknek a tervezésekor arra törekedtünk, hogy a megye szerepe egyfajta mentorálásként 

segítse a helyi-térségi kezdeményezéseket, miközben azoknál nagyobb léptékű fejlesztések 

alapjait is megteremti. 

Nem törekedtünk az összes szektort lefedő stratégia megalkotására. Célunk tehát nem az volt, 

hogy a két megye oktatási, kulturális, ipari stb. közös projektjeire tegyünk javaslatot. Olyan 

metaszintű stratégiát alkottunk, amely elsősorban arra keresi a választ, hogy miként válhat a 

megye a határon átívelő együttműködések generálójává, patrónusává. Megítélésünk szerint a 

kapcsolatépítés legfőbb tényezői a közlekedési infrastruktúra, a társadalmi bázis és a 

gazdasági folyamatok. Erre a három kiemelt területre fókuszálva végeztük el a 

helyzetfeltárást, alkottuk meg a stratégiai programot, és tettünk javaslatot néhány konkrét 

fejlesztés megvalósítására. 

A helyzetfeltárás elkészítésébe a somorjai Fórum Régiófejlesztési Központot vontuk be, 

hiszen a szlovákiai viszonyok ismerete nélkül Komárom-Esztergom megyének nem tudjuk 

elkészíteni a határon átnyúló együttműködési stratégiáját. Statisztikai adatokat elemeztünk, 

értelmeztünk, interjúkat készítettünk a helyi, térségi szereplőkkel, áttekintettük a különböző 

szintű tervezési dokumentumokat, a korábbi együttműködések történetét feltáró anyagokat, és 

megvizsgáltuk a két állam által elfogadott jogszabályokat, szerződéseket, amelyek az 

együttműködés jogi-intézményi kereteit jelölik ki. 

Ezek alapján jelöltük ki az együttműködés távlati céljait, középtávon várt eredményeit és az 

ezek eléréséhez szükséges eszközöket, beavatkozásokat. 

Fontos kiemelni, hogy a stratégia keretében ugyanarra a három területre fókuszáltunk, mint a 

helyzetfeltárás során: a közlekedési infrastruktúrára, a gazdasági és a társadalmi 
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együttműködésre, és azokat a pontokat kerestük, ahol a megye aktív, kezdeményező szerepet 

képes vállalni. A stratégia elkészítése során arra is kerestük a választ, hogy melyek lehetnek 

azok az intézményi formák, amelyek alkalmazásával a megye ezeket a stratégiai célokat 

elérheti, a határon átnyúló fejlesztések mentorává válhat. 

A most elkészült stratégiából számos konkrét feladat adódik, amelyek ellátásához 

igyekeztünk forrás oldali javaslatokat is megfogalmazni. Ugyanakkor e feladatok megoldása a 

forrásoktól függetlenül a két megye vezetőinek hajlandóságán múlik. 

Összességében szerencsésnek és előremutatónak nevezhető a megyei területfejlesztési tanács 

azon döntése, amely a jelen stratégia elkészítését ösztönözte. Az Európai Unióban 2002-ben 

egy átfogó stratégiai-tervezési (INTERREG-program reformja) és jogszabály-alkotási 

(EGTC-rendelet) munka kezdődött, amely jelentősen felértékeli a határon átnyúló 

együttműködéseket. A közép-európai térségben ezt a folyamatot tovább erősíti az Európai 

Duna Stratégia 2011-ben várható elfogadása, amely egy egészen új, makroregionális, egyben 

transzregionális viszonyrendszerbe helyezi a Duna menti államok régióit. A két határ menti 

megye együttműködésének stratégiája éppen ezért nem pusztán a kapcsolatok új alapokra 

helyezését készíti elő, hanem hatékonyan járulhat hozzá a térség európai és közép-európai 

versenyképességének erősítéséhez is. 
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HELYZETÉRTÉKELÉS 
 

A sikeres határon átnyúló együttműködés megalapozása érdekében elsőként feltárjuk a 

jelenlegi helyzetet, azokra a tényezőkre fókuszálva, amelyek ezt az együttműködést 

befolyásolják. Áttekintjük a közlekedési infrastruktúrának mint a kapcsolattartás fizikai 

feltételének helyzetét, a legfontosabb demográfiai, foglalkoztatási és gazdasági tényezőket. 

Külön foglalkozunk a turizmus területével, mivel itt találhatóak meg legkönnyebben a közös 

pontok. 

A helyzetfeltárás második része az együttműködés keretfeltételeit elemzi, a határok 

átjárhatósága következtében kialakult új térszerkezeti fejleményeket, a korábbi és meglévő 

határon átnyúló kapcsolatokat, a különböző szintű tervezési dokumentumok témába vágó 

részeit, valamint azon jogi kereteket, amelyek meghatározzák az együttműködésre kész felek 

mozgásterét. 

Az elemzéssel az volt a célunk, hogy világos képet rajzoljunk azokról az állapotokról, 

amelyek meghatározzák a jövőbeli együttműködés lehetőségeit. 

Következtetéseinket a fejezet végén található SWOT-analízisben foglaltuk össze. 

A helyzetértékelés során nem pusztán Komárom-Esztergom megye adataira koncentráltunk, 

hiszen a stratégiai program alapvető célja éppen a határon átnyúló kapcsolatok erősítése. 

Gyakori hiba, hogy területfejlesztési dokumentumok esetén a tárgyalt térségen kívüli területek 

fehér foltként jelennek meg. Ezt a hibát igazából már az ilyen típusú tervezésnél se szabadna 

elkövetni. Magától értetődik, hogy a határmenti fejlesztéseket megalapozó stratégia integráns 

egészként tekint a fejlesztési területre. A helyzetfeltárás és a stratégiai fejezet elkészítése 

során is törekedtünk arra, hogy a két megyét is egy tágabb kontextusba helyezve értelmezzük. 
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1. A KÉT MEGYE MINT KÖZÖS FEJLESZTÉSI TÉRSÉG STATISZTIKAI ELEMZÉSE 

 

1.1 Közlekedés 

 

Ahhoz, hogy a két megye gazdasági, foglalkoztatási, társadalmi sajátosságait földrajzi 

összefüggésrendszerbe helyezve foglalhassuk össze, ismertetnünk kell a térségre jellemző 

közlekedési viszonyokat is; hiszen mindennemű kapcsolattartás, munkaerőmozgás alapjaiban 

a közlekedési infrastruktúra függvénye. 

Az 1. térképen kék felületszínezéssel ábrázoltuk a közép-európai jelentőségű Bécs–Pozsony–

Budapest fejlődési tengelyt, a megyeszékhelyek belső és külső központokhoz mért közúti 

időtávolságát (színskálázott nyilak), valamint a térség közúti (nagyobb, sárga kartogramok) és 

vasúti (kisebb sárga kartogramok) határátkelőit. E fejlődési tengely mentén, a helyi 

adottságokon túl jellemzően magas a külföldi tőke aránya a gépgyártásban és az 

élelmiszeriparban. 

1. térkép 

 
Elérhetőség szempontjából a magyarországi megyeszékhely, Tatabánya külső, nagy 

központokhoz viszonyított időtávolsága (fő európai korridor menti fekvéséből adódóan) jónak 

mondható. Nyitra ugyanezen külső kapcsolatai azonban már kimondottan rosszak. Ha a térség 

belső kapcsolatait vesszük szemügyre, a két megyeszékhely közül ismét Tatabánya helyzete 

kedvezőbb. A belső viszonyok nehézkességét jól szemlélteti, hogy Tatabányáról Esztergomba 
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negyed órával tovább tart eljutni, mint a közel kétszer olyan távolságra lévő Győrbe; illetve, 

hogy a két megyeszékhely közti időtávolság ugyanannyi, mint a Tatabánya és Bécs közötti. 

Ugyanakkor a Nyitrai kerület székhelye a két határ menti központból (Komárno–Komárom, 

illetve Párkány–Esztergom) is aránytalanul hosszú idő alatt közelíthető csak meg. 

Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy a két megye belső közúti kapcsolatai a legtöbb 

esetben (különösen a szlovák oldalon) igen gyengék, fejlesztésre szorulnak. 

A jelenleg aktuális Helsinki folyosók és TEN-T hálózat elemei közül a 4-es közúti és vasúti, 

(E75-ös autóút, Bécs–Budapest vasúti fővonal mindkét ága) és a 7-es vízi (Duna) folyosók 

futnak át a két megye területén (2. térkép). 

2. térkép 

 
Elmondható, hogy a régió közutakkal viszonylag jól behálózott, a gépjárművel való 

közlekedés lehetőségei kielégítőek. Ugyan a két megye határszakaszán jelenleg összesen csak 

két közúti híd ível át a Dunán, ezek településhálózati szempontból a legjobb helyen vannak, 

és ha nehezen is, de képesek ellátni összekötő szerepüket a két megye, két állam között. 

Komáromban folyamatban vannak a déli elkerülő út építési munkálatai, amely egyben a 

tervezett új közúti híd és az M1-es autópálya közötti kapcsolatot teremti meg. A híd 2015-re 
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várt megépítése jelentősen bővíti a közúti kapcsolatokat a két megye és a két főváros között 

is. A tervezett új esztergom-párkányi hídnak transzkontinentális szerepet is szánnak. Az új 

hidak megépítését a kialakult, élénk forgalom indokolja. 

Mára az átlépési pontok szűkössége és a megszűnő határellenőrzés hatására a két jelzett 

átkelőn a forgalom egészen hatalmasra duzzadt – ami egyben a kapcsolattartás igényét is jelzi. 

Az 1. és 2. diagramokon világosan kirajzolódik, hogy a szlovák-magyar középső határszakasz 

legintenzívebb kapcsolattartású átkelői éppen ebben a térségben vannak, mind személy-, mind 

járműforgalom tekintetében. Ez egyben a terület átkelési pontjainak szűkösségét is igazolja. 

 

1. diagram 

 
 

2. diagram 

 
 

A 3. és 4. diagramon a komáromi és esztergomi határátkelők személy- és járműforgalmának 

alakulását követhetjük nyomon. A határhelyzet egyre szabadabbá válása mindkét átkelő 

életében folyamatos forgalombővülést okozott. Esztergom esetében pedig az újjáépült híd 
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jelentőségét az mutatja meg egyértelműen, hogy az esztergomi átjárás 2005-re felül is múlta a 

komáromi híd forgalmát, aminek legfőbb oka a magyar főváros közelsége. 2006-ban és 2007-

ben ez a forgalomnövekedés mindkét ponton lelassult, beállt a 2005-ös magas szinten, ami azt 

jelzi, hogy a határátkelők elérték maximális kihasználtságukat. 

A két megye közötti kapcsolatépítés egyik leglényegesebb eleme a határátkelők számának 

növelése, az eljutási idő csökkentése a meglévő hálózati kapacitások bővítésével, 

fejlesztésével. 

Budapest közelsége támasztja alá az esztergom-párkányi új Duna-híd tervét, amely nem csak 

a két szomszédos megye kapcsolataiban, hanem a térség makroregionális 

kapcsolatrendszerének alakulásában is meghatározó tényező lehet a jövőben. 

3. diagram 

 
4. diagram 
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Itt kell megemlíteni, bár nem Komárom-Esztergom megyei beruházásról van szó, a két új 

Ipoly-híd megépítését is Helemba és Ipolydamásd, valamint Ipolypásztó és Vámosmikola 

között. Ezek a hidak jelentős átalakulást fognak előidézni Nyitra megye délkeleti térségének 

közlekedés-földrajzi viszonyaiban, és át fogják rajzolni az Esztergom-Párkány központú 

határon átnyúló együttműködés kereteit is. Várható, hogy a budapesti szuburbanizációs 

folyamatok el fogják érni Párkány és Helemba térségét, újabb (főként turisztikai) 

vállalkozások jelennek meg, és változni fog a munkaerő-migráció mértéke és iránya is. A 

súlyos válságba került párkányi kistérség munkavállalói számára egy új lehetőséget fog ez 

jelenteni Vác, Veresegyház, Gödöllő irányában. 

                                                                                                                                                                                      

A vasúti közlekedéssel kapcsolatban a legnagyobb probléma a vertikális kapcsolatok hiánya. 

Az egyes megyék belső behálózottsága is bőven hagy kívánnivalót maga után (a 

közelmúltban több szárnyvonalat is bezártak, leépítettek), ennél is nagyobb problémát jelent, 

hogy közvetlen vasúti kapcsolatot egyedül Komáromnál biztosít az infrastruktúra. Ennek a 

kapcsolatnak is alacsony a kihasználtsága. 

Mind gazdasági, mind személymozgási szempontokból indokolt lenne legalább még egy 

vasúti átkelési lehetőség kialakítása. Ez a Budapest–Esztergom–Nyitra vonal 

megteremtésével és fejlesztésével lenne a legideálisabb, leggazdaságosabb és leginkább 

hiánypótló, amennyiben a tervezett új hídon vasúti forgalom is bonyolódhat.  

A két megye vasúti infrastruktúrájának nemzetközi kapcsolódásai ugyan nem mondhatók 

rossznak, a belső, helyi forgalombonyolítás mégis igen hiányos hálózattal bír. Mivel 

környezeti, gazdaságossági szempontokból is a legtöbb szakértő a vasutat tartja a jövő 

legfontosabb közlekedési eszközének, ezen a jelenleg áldatlan állapoton a két megyében 

közös erőfeszítéssel és összehangoltsággal indokolt és szükséges változtatni. 

 

A vízi közlekedés szempontjából egyértelműen a Duna az az ütőér, amely (komplex 

közlekedési szempontból is) bekapcsolja a régiót a nemzetközi mozgásokba. A teljes régiónak 

érdeke tehát, hogy a Duna hajózhatósága fenntartható módon legyen zavartalan. Az érintett 

Duna-szakasz mentén a két Komáromban, Lábatlanon és Párkányban található teherkikötő. 

A komáromi két kikötő kiváló vasúti kapcsolattal rendelkezik, az új komáromi híd 

megépítésével a közúti kapcsolat is javulni fog. Ezekre az adottságokra alapozva az ipari 

tevékenységet is segítő logisztikai bázis építhető ki. 

Hasonló elképzelések eredményezték az esztergom-párkányi teherkomp megépítését, amely 

éppen a magyar-szlovák CBC-program keretében elnyert támogatás jóvoltából kezdődhet 
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meg 2010-ben. A tervezett teherkomp a Mária Valéria hídon a két belváros védelme 

érdekében érvényben lévő súlykorlátozás kedvezőtlen hatásainak ellensúlyozásán túlmenően 

a szlovák oldalon meglévő logisztikai és a Magyarországon meglévő ipari potenciál 

összekötését is célozza. A tervezett Ister-Granum Vállalkozási Logisztikai Övezet stratégiai 

koncepciója elsősorban a kevéssé kihasznált párkányi vasúti pályaudvarra épít, amelynek 

forgalma a rendszerváltás előtti szint egy ötödére esett vissza. A IV-es folyosó mentén fekvő, 

62 km-nyi sínpárral és egy önálló, korszerű rendező pályaudvarral rendelkező csomópont a 

magyar főváros északi agglomerációját teljes mértékben képes volna kiszolgálni. Ezt az 

adottságot a párkányi teherkikötő és a teherkomp, illetve a későbbiekben tervezett új teherhíd 

révén kapcsolnák be a nemzetközi vérkeringésbe. 

 

A két megye területén nemzetközi forgalmú repülőtér nem található. A meglévő repülőterek 

turisztikai, sportolási és kis mértékben üzleti célú felhasználása jelentős mértékben nem érinti 

a határon átnyúló együttműködéseket. 

 

A 3. térképen Komárom-Esztergom megye térségi szerkezeti tervét láthatjuk. A tervezett 

fejlesztések között, a külső kapcsolatok fejlesztésén túl komoly szerep jut a belső elérési 

lehetőségek bővítésének is. Ezen kívül a határátlépési lehetőségek kiterjesztése is megjelenik. 

A közlekedési és logisztikai lehetőségek alapján két olyan pont rajzolódik ki, ahol jelentősebb 

gazdasági koncentrációra, klaszteresedésre nyílik mód. Ezek Komárno-Komárom és Párkány-

Esztergom ikervárosok. Megjegyzendő még, hogy két bizonytalanul átmerészkedő nyíl 

utalását leszámítva, a szlovák fél közlekedésfejlesztési elképzeléseiről, a határon átnyúló 

fejlesztési szándékokról, kapcsolódásokról nem sokat árul el a térkép. 

 

Összességében azt lehet állítani, hogy a két megye kapcsolatait leginkább az lendítheti 

egyre pozitívabb irányba, ha a Duna elválasztó szerepét céltudatosan egyre inkább 

összekötő szereppé sikerül változtatni. Ehhez nagyszerű eszköz lehet az átkelési pontok 

sűrítése, különböző határon átívelő programok megvalósítása, közös térségfejlesztés, 

környezet- és vízminőség-védelem stb. kialakítása. Minderre kiváló táptalajt kínál az 

Európai Duna Régió Stratégia, amely keretében megvalósítható programokhoz a két 

megyének közös érdekegyeztetéssel, közös elképzelések alapján kellene viszonyulnia. 
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3. térkép    

 
Forrás: http://roads.extra.hu/road_plans/m10_m100_m81_komarom-esztergom_megye.jpg 
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1.2 Demográfia 

 

A térség demográfiai helyzetének megismerése talán az egyik legfontosabb szempont az 

elemzés során, hiszen a tervezett együttműködések is majd a két NUTS 3-as egység lakói 

között jönnek létre. Emellett a jelenlegi demográfiai folyamatok meghatározzák a későbbi 

határ menti együttműködések intenzitását, minőségét is. 

Első közelítésben annyit mondhatunk el, hogy egy valamivel több mint egymillió embernek 

otthont adó régióról van szó, amelyben a Nyitrai kerület népessége (706 ezer fő) több mint 

kétszerese Komárom-Esztergom megyéének (317 ezer fő), a népsűrűség a 

településszerkezetnek köszönhetően mégis a magyar megyében nagyobb. 

Komárom-Esztergom megye népessége a rendszerváltás óta gyakorlatilag stagnál, alig 

csökkent 2000 fővel. A Nyitrai kerület népességszámában viszont csak 1998-ig volt 

megfigyelhető ez a stagnálás, azóta egy szignifikáns mértékű népességfogyás tapasztalható, 

ami 2006-óta ismét lelassult, csaknem megállt. 

A 4. térképen e népesség területi eloszlását követhetjük nyomon LAU1-es és LAU2-es 

bontásban. Magasabb népességkoncentrációval az eredendően ipari múltú, jelentősebb 

városodottságú területeken, (pl. Tatabánya, Oroszlány térsége) illetve a Duna-, Nyitra-, 

Garam-, és Vág-völgyek mentén találkozunk (ami pedig a folyók menti fekvés kedvezőbb 

telepítő tényezőinek következménye). A határ mentén fekvő térségek népsűrűsége a Duna 

jobb partján magasabb. 

Hogy mindennek a népességnek milyen a reprodukciós képessége, azt a természetes 

szaporodást bemutató 5. diagram segítségével követhetjük nyomon, ahol a születések és 

halálozások különbségeit jelenítettük meg a NUTS 3-as egységek adott évi népességének 

százalékában. Bár számszerűen Nyitrai kerület fogyása nyilván jelentősebb, az arányokat 

figyelembe véve mégis meg kell állapítanunk, hogy természetes reprodukciós képessége jobb 

Komárom-Esztergom megyéénél. Ezek az arányok egyébként országos különbségeket is 

tükröznek, gyakorlatilag Szlovákia Magyarországhoz mért kedvezőbb természetes 

szaporodási rátája köszön itt vissza. Az adatsorokból kiolvashatjuk még, hogy egyik-másik év 

között igen jelentős ingadozások is előfordulnak (ez Komárom-Esztergom megyében még 

jellemzőbb, mint a Nyitrai kerületben). 

 

 

 



17 

4. térkép 

 
 

 

5. diagram 
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A határon átnyúló együttműködések és a demográfiai adottságok között kölcsönös kapcsolat 

áll fenn. A ritkán lakott határtérségekben az együttműködés intenzitása is alacsonyabb. 

Ugyanakkor az együttműködés erőssége generálhat olyan beruházásokat, amelyek a 

demográfiai viszonyokra is kedvezően hatnak. Nem véletlen, hogy Komárom-Esztergom 

megye esetében jóval intenzívebbek a társadalmi-gazdasági kapcsolatok, mint a ritkábban 

lakott kelet-magyarországi térségek esetében. 

A pontosabb helyzetkép feltárása érdekében az 5. térképen a természetes szaporodási arányok 

területi vonatkozásait is nyomon követhetjük. Látható, hogy területi szempontból a magyar 

oldal tűnik kiegyenlítettebbnek (amihez hozzá kell tenni, hogy itt szűkebb területről 

beszélünk). A települések természetes szaporodását tekintve a Duna mindkét oldalán az 

enyhén fogyó városok, falvak vannak egyértelmű túlsúlyban. Súlyosan fogyó települést a 

szlovák oldalon tizenhatot, a magyar oldalon csupán egyet találunk, viszont gyarapodó 

település a magyar oldalon mindösszesen négy darab van, míg a szlovákon negyvenkettő. A 

határ mentén fekvő szűkebb térségre általánosan a stagnálás, lassú fogyás jellemző. Az egyes 

települések természetes szaporodási arányát nagyban befolyásolja az adott település kor- (és 

közvetetten) etnikai összetétele is. A roma etnikum rendelkezik a legjobb szaporodási 

mutatókkal, a magyar pedig a leggyengébbekkel, a szlovák ebből a szempontból középutat 

képvisel. 
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5. térkép 

 
Munkaerő-piaci szempontból is fontos a népesség nemi megoszlásának ismerete. 

Foglalkoztatási szempontból a férfiak iránt még ma is valamelyest nagyobb kereslet 

mutatkozik, mint a nők iránt. A 6. térképen Komárom-Esztergom megye és Nyitrai kerület 

2008-as nemi arányait tüntettük fel. Rögtön szembetűnik, hogy általános nőtöbblet jellemzi a 

két NUTS 3-as egységet. Területileg azonban mindez lényegesen árnyaltabban jelenik meg. A 

szlovák oldalon meglehetősen sok helyen találkozunk markáns nőtöbblettel, ami gyakran 

köszönhető annak, hogy az adott település erősen öregedő korösszetételű (általánosságban a 

nők születéskor várható élettartama mindig meghaladja a férfiakét). A magyar oldalon viszont 

arányaiban gyakrabban találkozunk enyhe férfitöbblettel, ám markáns férfitöbblettel 

rendelkező települést egyetlen egyet sem találunk, míg Nyitrai kerület területén tizenkét ilyen 

település is előfordul. 
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6. térkép 

 
 

Összességében a „szélsőségesebb” nemi arányok a szlovák oldalon jellemzőbbek tehát. Hozzá 

kell fűzni, hogy a nemi arányokat nagyban befolyásolja a korösszetétel, ami pedig közvetve 

ebben az esetben gyakran visszavezethető etnikai sajátosságokra is. 

A korösszetétel kérdéskörénél maradva érdemes az utóbbi évek tendenciáit is megvizsgálni. A 

jövőt illetően kétség kívül a fiatalkorúak aránya a legmeghatározóbb mutató, ezért a 6. 

diagramon is ennek alakulását követhetjük, NUTS 3-as egységenként, 1998-2008-ig. Mindkét 

oldalon jelentősen, lineáris haladvány szerint csökkent a fiatalkorúak aránya. A Nyitrai 

kerület esetében azonban egy lényegesen jobb kezdeti értékről egy lényegesen rosszabb 

végértékre történt a módosulás Komárom-Esztergom megyéhez képest. Kis híján kétszeres a 

szlovák oldal függvényének meredeksége a magyar oldaléhoz viszonyítva. Ez azért nagyon 

fontos, mert bár a természetes szaporodás értékeinél jelenleg még a szlovák oldal adatait 
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találtuk kedvezőbbnek, ez a tendencia a (nem is olyan távoli) jövőben valószínűleg 

megfordulhat. A Nyitrai kerület területén gyorsabb ütemű öregedés várható a fiatalok 

arányának meredekebb csökkenése következtében. A fiatalkorúak aránya 2003-ban vált 

egyenlővé a két megyében, majd mindkét térség arányromlása a megelőző időszak 

tendenciáival folytatódott; ami azt eredményezte, hogy a Nyitrai kerület 2008-ra közel egy 

százalékponttal esett a Komárom-Esztergom megyei érték alá. 

6. diagram 

 
 

Hogy ne csupán az átlagolt tendenciákat figyelhessük meg, hanem konkrét területi 

különbségek és a legfrissebb helyzetkép is kirajzolódjon, a fiatalok arányánál komplexebb 

korösszetételt mutató öregedési indexre készítettünk térképet, 2008-ból (7. térkép). 

Amint az az eddigi elemzésekből már várható volt, összességében igen lesújtó képet kapunk a 

települési öregedési indexeket tanulmányozva. Egy általánosságban öregedő, egyes 

területeken pedig súlyosan öregedő társadalmú területről kell beszélnünk. Ebben a 

viszonyításban is a szlovák oldalon találunk nagyobb mozaikosságot, több szélsőértéket, míg 

a magyar oldal értékei egyszerűen fogalmazva „egyenletesen rosszak”. A régió keleti, 

északkeleti felében egészen nagy számban találunk drasztikusan rossz, kis híján kihaló 

korösszetételű településeket. Összesen hét üdítő kivétellel találkozhatunk, ahol a fiatalok 

aránya még magasabb, mint az időseké. 
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7. térkép 

 
Ezen települések mindegyike a szlovák oldalon fekszik. A határ közeli térség öregedése is 

kedvezőtlen. Ez nagy valószínűséggel részben annak is köszönhető, hogy hosszú évekig 

mindkét oldalról nézve határperifériának számított ez a sáv, ami a gazdasági aktivitás szintjét 

is negatívan befolyásolta. A szigorú határőrizet miatti elzártság nem kedvezett a népesség 

migrációjának, ezáltal a kedvezőtlen demográfiai folyamatok itt hatványozottan jelentek meg. 
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7. diagram 

 
 

8. diagram 
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A határon átnyúló stratégiák szempontjából talán a legérdekesebb demográfiai szempont 

mindig a vándorlási szokások (arányok és irányok) feltérképezése. A 7. és 8. diagramokon a 

LAU1-es szintek vándorlási különbözeteinek alakulásait követhetjük nyomon, 1998 és 2008 

között. 

Rögtön szembetűnik, hogy a szlovák járások vándorlási különbözeteinek alakulása a magyar 

kistérségekéhez képest mennyivel „nyugodtabb”, csekélyebb arányú. Sem a járások értékei 

között, sem azok évről-évre történő ingadozásaiban nincsenek nagyobb különbségek. 

Ellenben a magyar oldalon eleve egy nagyságrenddel nagyobb vándorlási aktivitást 

tapasztalunk, ráadásul az egyes kistérségek is egymásétól igen különböző mozgásokat 

produkálnak, akár egyik évről a másikra. Komolyabb és tartósabb elvándorlás egyedül az 

Oroszlányi kistérségben tapasztalható, egyébként a többi LAU1-es területegység az elmúlt 

évtizedben többnyire „vonzó helynek” számított, kisebb-nagyobb vándorlási pozitívumokat 

könyvelhet el. Összességében a Nyitrai kerületben a népesség alacsony vándorlási aktivitása 

nevezhető problémának, Komárom-Esztergom megyében pedig az, hogy a nagyobb aktivitás 

mellé kiszámíthatatlan, rapszodikus volumeningadozás társul. Feltételezésünk szerint mindkét 

problémán jó eséllyel javíthatnak a térségben létrejövő, sikeres határon átnyúló 

kezdeményezések. 

9. diagram 
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A 9. diagramon 2008-as vándorlási különbözeteik alapján rangsoroltuk a kistérségeket, illetve 

járásokat (itt már nem az adott LAU1-es egység népességének százalékában kifejezve a 

vándorlási különbözetet, hanem pusztán azt tekintve, hogy hány főről van szó). Ebben a 

megközelítésben a belső egyenlőtlenségek a magyar oldalon magasabbak, hiszen itt 

találhatjuk a három negatív vándorlási különbözetű kistérség mellett a két legmagasabbal 

rendelkezőt is. Emellett a szlovák oldal összes járásának pozitív a vándorlási mérlege (igaz 

arányaiban jóval kisebb a mozgás, mint a magyar oldalon). Érdekesség, hogy a határ mentén 

fekvő térségeket többnyire erősebb népességmozgás jellemzi. Ez elsősorban a későbbiekben 

tárgyalandó gazdasági változásokkal van összhangban. 

 

8. térkép 
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Hogy a vándorlási jelenség területiségét jobban megérthessük, térképen is skáláztuk az oda- 

illetve elvándorlás tüneteit mutató településeket (8. térkép). Világosan látszik, hogy nagy 

többségében bevándorlás történik a térségbe. Az egyes települések esetében azonban igen 

különböző arányokkal találkozhatunk. Számunkra talán a legérdekesebb tanulsága a 

térképnek, hogy míg a szlovák nagyvárosok többsége elvándorlást regisztrálhat (főként a 

szuburbanizáció hatásai ezek), addig a megnyíló határ mentén fekvő két központ, Esztergom 

és Komárom vándorlási bevételt könyvelhet el, jóllehet mindkét város esetében ugyanúgy 

megfigyelhetők a szuburbanizáció jelenségei. Következésképp itt a két határváros 

településhálózaton belüli felértékelődéséről van szó. Ezt húzza alá az is, hogy határon túli 

várospárjaik, Révkomárom (Komárno) és Párkány (Štúrovo) eközben elvándorlást 

regisztrálnak. 

A határmenti együttműködések fontosságát mi sem teszi hangsúlyosabbá, mint hogy a Duna 

mentén nagyobb számban találunk elvándorlással sújtott településeket, sőt a határhoz szintén 

közel fekvő Kisbéri, Oroszlányi és Dorogi kistérségekben egészen általános az elvándorlási 

jelenség. Mivel ezek az elvándorlások (mindkét oldalon) többnyire területileg kialakuló 

gazdasági nehézségekből erednek, a határmentét gazdaságilag megpezsdítő 

együttműködéseknek értelemszerűen a népességmegtartó hatása sem maradna el. 

 

A demográfiai fejezet összegzéseként a következőket kell kiemelnünk. Bár a szlovák oldalon az 

aktív korúak aránya még magasabb, és ezért a természetes szaporodási arányok is jobbak, mint 

a magyar oldalon, a jövőben ennek a tendenciának minimum a kiegyenlítődését, de 

valószínűbb, hogy megfordulását várhatjuk. Az elöregedés ugyanis a szlovák oldalon zajlik 

nagyobb dinamikával. Gyorsabban nő az idős korúak aránya, és gyorsabban zuhan a 

fiatalkorúak aránya is, mint a magyar oldalon. Ez a jelenség a határtérségben ráadásul még 

markánsabb. Ebből pedig az következik, hogy bár ma még a szlovák oldalon magasabb a 

potenciálisan foglalkoztatható népesség aránya, mindez a jövőben könnyen megfordulhat. Ezt a 

jelenséget pedig csak tovább erősítheti, hogy a határ mentén jelenleg vándorlási szempontból is 

a magyar oldal bizonyul vonzóbbnak. 

Hangsúlyozni kell, hogy a demográfiai helyzet a magyar oldalon is rossz, a szlovák oldal egyes 

területein viszont kritikus. A térségben közép- és hosszútávon megfogalmazandó fejlesztési 

stratégiáknak ezért mindenképpen figyelembe kell venniük ezt a várható demográfiai fordulatot, 

mely nagy kihatással lehet a foglalkoztatás alakulására is. Minden körvonalazandó fejlesztés 

egyik legfontosabb célja kell, hogy legyen a térség népességmegtartó erejének növelése. 
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1.3 Gazdaság, foglalkoztatás 

 

Mint ahogyan azt fentebb már megfogalmaztuk, egy terület népességmegtartó képessége 

nagyban függ annak gazdasági, foglalkoztatási potenciáljától. A következőkben ilyen 

szempontból vizsgáljuk meg a régiót. 

 

9. térkép 

 
 

Ahogyan a népességmegtartó erő függ a gazdaságtól, úgy függnek a gazdasági lehetőségek is 

egy térség demográfiai összetételétől. Mindenek előtt tehát a régió aktív korú népességének 

arányát ábrázoltuk a 9. térképen. Könnyen felismerhető tendencia, hogy a szlovák oldal 
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települései ma még többnyire kedvezőbb helyzetűek a potenciális munkaerőt jelentő 

korosztály szempontjából (ne feledjük, hogy a fiatalok aránya viszont zuhan). A magyar oldal 

ebben a megközelítésben általánosságban is kedvezőtlenebb helyzetben van. Külön ki kell 

emelni, hogy Komárom-Esztergom megyének éppen a határ mentén fekvő sávja rendelkezik e 

tekintetben a legkedvezőtlenebb mutatókkal. Ezzel szemben a Duna túlpartján jóval 

kedvezőbb adatokkal találkozhatunk. Mindez már önmagában is megfelelő alapot biztosítana 

egy mindkét érintett térség számára előnyös, jelentősebb mértékű munkaerőmozgásnak. A 

továbbiakban azonban látni fogjuk, hogy ezen az alaptényezőn kívül még számos olyan 

körülmény figyelhető meg a térségben, amely fokozza a gazdasági együttműködések 

lehetőségét, sőt egyenesen igényli azokat. 

Az elvileg foglalkoztatható népesség megismerése után vizsgáljuk meg, hogy a tényleges 

foglalkoztatási helyzet miként alakult a két megye egyes kistérségeiben és járásaiban 1998 és 

2008 között. A 10. és 11. diagram a LAU1-es egységek munkanélküliségi arányainak 

változását mutatja, a teljes népességhez viszonyítva. A két megye értékei közt óriási 

különbségeket tapasztalunk. 

 

10. diagram 
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Bár 1998-ban nagyjából hasonló értékekről indultak mindkét megyében a mutatók, és 2008-ra újra 

egészen hasonló értékekre álltak be, a köztes időszakban teljesen eltérő pályán mozogtak. Mindez 

jórészt az egyes államok munkaügyi helyzetének regionális letükröződése. Az időszak során 

nagyjából stabil, kisebb ingadozásokat mutató magyar helyzethez képest ugyanis Szlovákiában éppen 

ebben az időszakban ment végbe egy nagyon komoly hatásokkal járó gazdasági korszakváltás. 

11. diagram 

 
Az első Dzurinda-kormány megalakulása után, 1998-ban Szlovákia fejlődésében váltás történt. 

Alapintézkedések és széleskörű reformok valósultak meg. Az ország ebben az időszakban, a mečiari 

érát követően újra az EU- és NATO-integrálódás útjára lépett. Emellett világossá vált az is, hogy nem 

lehet mesterségesen fenntartani és pozitív fényben feltüntetni a gazdasági helyzetet, hanem az új 

kormánynak radikális és az emberek között népszerűtlen intézkedéseket kell elfogadnia, melyek 

pozitív hatása csupán a későbbiekben fog megmutatkozni. Így például az alacsony hatékonysággal 

működő vállalatok csődjének taktikus elodázása már nem volt lehetséges, ami magával hozta a 

munkanélküliség drasztikus megemelkedését. Ez a tendencia a Nyitrai kerület területén 2001-ben érte 

el a legmagasabb szintet, utána 2008-ig folyamatos csökkenés volt megfigyelhető. Újabb növekedést a 

gazdasági világválság okozott 2009-ben. A magyar oldalon ehhez képest igen kiszámítható, végig 

alacsony, közepes szinten hullámzó munkanélküliségi arányokat tapasztalunk, ami jórészt Komárom-

Esztergom megye (Magyarországon belül vett) kedvezőbb foglalkoztatási lehetőségeinek tudható be. 

A térség a nagy és stabil foglalkoztatók korai betelepülésének köszönhetően más közép-európai 
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területekhez képest aránylag könnyedén, viszonylag gyorsan vészelte át a gazdasági átalakulás, ipari 

degradálódás időszakát. A válság azonban itt is jelentősnek mondható foglalkoztatási problémákat 

teremtett 2008-tól. E folyamatok vége természetesen még egyik államban sem látszik ma pontosan. 

A megyéken és kistérségeken, járásokon belül is jelentős területi különbségek rajzolódtak ki az 

egyes időszakokban. Mindezt a 10. térkép segítségével kísérhetjük figyelemmel. A térképen a 

vizsgálati időszakot három részre bontva ragadtunk ki három pillanatképet, a régió 

munkanélküliségi arányainak legutóbbi történetéből. 1998-ban még a magyar oldal településein és 

a Nyitrai kerület déli, délkeleti településein volt megfigyelhető egy magasabb munkanélküliségi 

arányszám, és ez alól e térség nagyobb városai sem igazán jelentettek kivételt. Ekkor a szlovák 

oldal északi csücskében még tartották magukat azok a jelentős, főként ipari, állami múltú 

vállalatok, amelyek igen jó foglalkoztatási arányokat produkáltak környezetükben. 

A 2003-as pillanatképen azonban már gyökeresen más helyzet tárul elénk, pedig ráadásul itt 

már csökkenőben volt a szlovákiai munkanélküliségi hullám. Éles határvonallal választódik el 

a két állam területe a képen, ami jól szemlélteti, hogy egyes térségek mennyire függnek 

(függtek) államuk gazdasági irányváltásaitól. Mindez egészen bizonyosan árnyalhatóbb, 

kiegyenlíthetőbb lett volna, ha már akkor is jelentősebb mértékben valósulnak meg határon 

átívelő együttműködések, ha kedvező feltételeket kap a munkaerőmozgás. Annál is inkább, 

mivel a magyar oldalon éppen ebben az időben érte el pozitív csúcsát a foglalkoztatás. 2008-

ra ismét hasonló szintre álltak be a munkanélküliségi arányok a Duna mindkét partján. 

Azt is látni kell ugyanakkor, hogy 2003 és 2008 között a szlovák oldali fejlesztések elsősorban 

Nyitra térségét erősítették, itt javult a foglalkoztatási helyzet. A déli, Duna mentén fekvő települések 

munkanélküliségi helyzetének javulása túlnyomórészt a magyar oldalon található nagyobb 

vállalatok (pl. Nokia, Suzuki) határon átnyúló foglalkoztatásának köszönhető. Ugyanakkor a Nyitrai 

kerület délkeleti részén megmaradt egy olyan egybefüggő, súlyos munkanélküliséggel sújtottnak 

mondható góc, amely azelőtt nem volt jelen. Mivel ez a terület is jórészt határ menti fekvéssel bír, 

(igaz már inkább Pest és Nógrád megyék mentén) ez esetben is ki kell emelnünk a határokon átívelő 

együttműködések esetleges pozitív, foglalkoztatásserkentő szerepét, létjogosultságát. Ez a térség 

azért maradt ilyen kedvezőtlen foglalkoztatási helyzetben, mert egyrészt a szlovák gazdaság 

áramlásába nem tudott bekapcsolódni, másrészt pedig itt a határ túloldalán sem található olyan 

dinamikus gazdaságú térség, mint a Duna mentén fekvő szakaszon (ennek természetföldrajzi okai is 

vannak: egyrészt az Ipoly még mindig elválaszt, másrészt a Börzsönyben nem alakulhatott ki 

nagyobb népsűrűségű, jelentős befektetőket vonzó térség). Ez a jelenség is azt támasztja alá, hogy a 

Duna menti sávban elsősorban a magyarországi foglalkoztatási lehetőségek javították a mutatókat. 
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10. térkép 
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2008-tól kezdve ez hatványozottan idézett elő másfél évtizeddel korábbi jelenségeket, mivel a 

foglalkoztatás Magyarországon is drasztikusan csökkent. A Nokia Romániába települése, a 

Suzuki kapacitáscsökkentése és ezzel együtt a beszállítók leépítései első körben a határon 

túlról érkező munkaerőt érintették. A válságot tovább súlyosbítja a párkányi papírgyár 

bezárása, ami újabb 1500 munkahely megszűnését jelenti a térségben. 

Ezek a folyamatok a térség népességmegtartó erejének radikális csökkenését fogják magukkal 

hozni, aminek várhatóan már az évtized közepére érzékelhető demográfiai hatásai lesznek. 

Nagyon fontos ezért a határ menti fejlesztések tervezésénél ezzel a tényezővel is számolni. 

 

A foglalkoztatási, munkanélküliségi helyzet megismerése után szólnunk kell a régió 

gazdasági potenciáljairól is. Ennek statisztikai vizsgálatára a legalkalmasabb módszer, ha a 

térség bejegyzett vállalkozásait vesszük szemügyre, darabszám, méret, és szektoriális profil 

szempontjából. Ez az a mutató, mely azon túl, hogy a legjobban jelzi az egyes térségek 

gazdasági erejét, aktivitását, mindkét állam statisztikai hivatalában azonos felmérésű, ezért 

egymással könnyen megfeleltethető, összevethető. Azt a sajátosságot azonban még a további 

magyarázatok előtt meg kell említenünk, hogy a két állam jog- és adórendszere közül 

Szlovákiáé bizonyul a vállalkozások létesítése szempontjából kedvezőbbnek, ez pedig 

alapjaiban befolyásolja a vállalkozásalapítási hajlandóságot, viszont nem szükségszerűen utal 

valós termelő tevékenységre. 

A 12. és 13. diagramokon a két megye LAU1-es egységeinek vállalkozássűrűség-alakulásait 

tüntettük fel, 1998 és 2008 között. A belső egyenlőtlenségek egyértelműen Komárom-

Esztergom megyében magasabbak. Az egyes kistérségek vállalkozássűrűsége lényegesen 

nagyobb eltéréseket mutat egymáshoz képest, míg a Nyitrai kerület járásainak értékei 

meglehetősen közel mozognak egymáshoz a teljes időszak során. Ami az értékeket illeti, a 

szlovák járások a magyar közepes, alacsony értékű kistérségekkel mozognak nagyjából egy 

pályán, míg a legjobb mutatókkal bíró kistérségek akár ezeknek az értékeknek a dupláját is 

elérhetik. Ez annak is betudható, hogy amíg a magyar oldalon sok a kis szolgáltató jellegű 

vállalkozás, addig a szlovák oldalon a közepes, és nagyobb ipari cégek a magyar átlaghoz 

viszonyítva magasabb arányban vállalnak részt a foglalkoztatásból, tehát kevesebb 

kisvállalkozásra van szükség szektoriális okokból kifolyólag (ez pedig a pusztán az összes 

darabszámot figyelembevevő vállalkozássűrűség esetében már kirajzolódik). A tendenciákból 

azonban az is kiolvasható, hogy a kezdeti stagnálás, gazdasági nehézségekkel terhelt időszaka 

után (2002-től) a szlovák járások, a lassú, de folyamatos magyar felívelésnél gyorsabb és 

töretlen ütemű fejlődésbe kezdtek.  
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12. diagram 

 
 

13. diagram 
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11. térkép 
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2008-ban a magyar oldalon hirtelen sűrűsödés tapasztalható, ami nem feltétlenül jelent 

gazdasági erősödést, hiszen az ekkor alakuló vállalkozások jó része a gazdasági világválság 

hatására, önfoglalkoztatási kényszerből jött létre. 

A 11. térképen ismét három pillanatképet kiragadva szemlélhetjük a vállalkozássűrűség 

területi megoszlásának alakulását. A vizsgált időszak során egy folyamatos sűrűsödés 

figyelhető meg mindkét oldalon. A nagyobb vállalkozássűrűséget jellemzően mindig a 

komolyabb gazdasági és foglalkoztatási potenciállal bíró térségekben tapasztalhatjuk, ezért a 

nagyobb városok környezete is mindig előnyösebb helyzetben van. 2008-ra a határ mentén 

fekvő sáv vállalkozássűrűsége a magyar oldalon magasabb volt, ám mindkét oldalon javulás 

figyelhető meg az előző évekhez képest. Emellett a munkanélküliség szempontjából is 

kritikus délkelet-nyitrai térségben válik a legalacsonyabbá az ezer főre eső vállalkozások 

száma. 

A régió belső gazdasági sajátosságait, a vállalkozássűrűséget háromdimenziós ábrázolással 

bemutató 12. térkép segítségével kívánjuk érzékeltetni. A fejlődési tengely egyértelműen a 

régió déli sávjában húzódik, ahol az európai jelentőségű korridorok is futnak. (Még úgy is, 

hogy a szlovák jog- és adórendszer lényegesen kedvezőbb a vállalkozásalapítás 

szempontjából!) Ez egyértelműen jelzi, hogy a közlekedési folyosókhoz köthető fejlődési 

potenciálokat még nem sikerült tágabb környezetükben is becsatornázni, ami pedig a régió 

belső térkapcsolatainak hiányosságára, nehézkességére utal. 

Feltűnő, hogy mennyivel kedvezőbbek az értékek a magyar oldalon, mint az elmúlt években 

kimagasló fejlődési ütemet elért Szlovákiában. 
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12. térkép 

 



37 

13. térkép 

 
A 13. térképen az átlagolt LAU1-es vállalkozássűrűségi adatok mellett feltüntettük az adott 

térségre jellemző szektoriális megoszlásokat is. A szolgáltató szektorban működő 

vállalkozások száma természetesen mindenhol többségben van (kb. 60-75%). Az ipari jellegű 

vállalkozások terén azonban a szlovák járások 25-30%-os részarányaival szemben a magyar 

oldalon csekély, 5-15%-os arányokat találunk. Viszont a mezőgazdasági hányad a magyar 

oldalon ér el magasabb értékeket. Mindez nyilvánvalóan a természetföldrajzi adottságokra és 

az ezekből (is) fakadó gazdaságfejlődési örökségekre vezethető vissza. Míg a szlovák oldalt 

elsősorban az iparosítás határozta meg, a magyar oldalon a kedvező mezőgazdasági 

lehetőségeket igyekeztek jobban kihasználni. 
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14. térkép 

 
Ha a vállalkozások méretei szerint is szeretnénk csoportosítást felállítani, a következő három 

térkép lesz segítségünkre. A 14. térképen a kisvállalkozások (0-49 dolgozó) arányait tüntettük 

fel az egyes településeken. Megállapíthatjuk, hogy ahol az átlagosnál magasabb a 

kisvállalkozások aránya, általában azok a területek felelnek meg a gazdaságilag és 

foglalkoztatásilag hátrányosabb helyzetűnek mondható térségeknek. Ezzel szemben az átlag 

alatti területek többnyire városokat, vagy olyan térségeket jelölnek, ahol valamilyen nagy 

foglalkoztató fejti ki tevékenységét. 
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15. térkép 

 
A 15. térképen a közepes vállalkozások (50-249 dolgozó) arányeloszlását követhetjük 

nyomon. Itt lényegében az előző térkép komplementerével találkozunk. Városok és stabilabb 

gazdaságú térségek adják a közepes vállalkozásokat nagyobb arányban fenntartó 

településeket. A kis- és közepes vállalkozások szempontjából is elmondható, hogy a magyar 

oldal értékei javarészt a régióban átlagos értékekhez állnak közel, míg a szlovák oldalon 

nagyobb mozaikosságot, több szélsőértéket tapasztalunk. 
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16. térkép 

 
A 16. térképen a nagyvállalkozások (250< dolgozó) eloszlását tüntettük fel. Ezeket a 

településeket nagyvárosok, illetve főként komolyabb ipari múltú települések adják, így 

leginkább az iparterületeken, folyóvölgyekben és térségközpontokban találkozunk nagyobb 

arányukkal. A határtérség magyar oldala ebben a megközelítésben előnyös helyzetet élvez, 

hiszen a Duna jobb partja nagyvállalkozásokkal sűrűben ellátott, mint a szlovákiai Duna 

mente. Ezek a nagy foglalkoztatók komoly munkaerőmozgást képesek kifejteni és 

vonzáskörzetük a gyakorlatban is kiterjed a határ túloldalára, ahogyan azt korábban 

említettük. 2009. január 1-jén 9166 szlovák munkavállaló dolgozott Komárom-Esztergom 
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megyében. 2009. december 31-én ez az adat már 7676 főre olvadt, ami egyértelműen a válság 

számlájára írható. A maximum érték 11 ezer fő körül alakult 2007-ben. Az érdeklődés, igény 

ma is igen magas, azonban a gazdaság egyelőre stagnál. A szlovák oldalon, az Érsekújvári 

járásban csupán 200-250 főre tehető a magyar munkavállalók száma. Mindez világosan jelzi, 

hogy ma a magyar oldal munkaerő-felszívó képessége sokkal komolyabb, mint a szlovák 

oldalé. 

A vállalkozások mérete szerint, a három térképet összefoglalóan vizsgálva, a határ mentén 

fekvő területek kissé mozaikos képet mutatnak. A nyugati rész ebből a szempontból 

mindenképp erősebb, stabilabb, a keleti, észak-keleti határsáv pedig gyengébb méret szerinti 

összetétellel rendelkezik. 

 

A fejezet összegzéseként két dolgot kell kiemelnünk. Az egyes államokban kialakuló 

munkanélküliségi hullámok regionális kezelésében óriási jelentősége van a határon átnyúló 

kapcsolatok minőségének, működőképességének. Láthattuk, hogy a szlovákiai 

munkanélküliségi hullám hogyan sújtotta a térséget, és hogy a Duna mentén fekvő települések 

(újra-) foglalkozatásában milyen kiemelkedő szerepe volt a magyar oldal egyidejű, 

viszonylagos gazdasági dinamizmusának. A fejlesztési stratégiáknak célja kell, hogy legyen a 

határokon átívelő foglalkoztatás támogatása, egyszerűsítése. 

A vállalkozások összetételét tekintve a szektoriális elrendeződésben fellelhető különbségek 

(iparosodottabb észak és erősebb mezőgazdaságú dél) bizonyos esetekben kereskedelmi 

szempontokból is egymás jó kiegészítőivé válhatnak. Ennél is fontosabb azonban, hogy a 

vállalkozások eloszlásában és méreteiben jelentősnek mondható különbségek rajzolódnak ki 

az egyes térségek között. A közeljövőben a régiót érintő tervezés és fejlesztés egyik 

legkomolyabb kihívása lesz a Nyitrai kerület délkeleti csücskének a gazdasági áramlásba, 

foglalkoztatásba való (újbóli) bekapcsolása. Mivel ez a terület sok szempontból sajnos még 

ma is határperifériának számít, (jóllehet, inkább természetföldrajzi adottságai okán) 

felpezsdítésében a határon átnyúló programok jelentősége kiemelkedő lehet. 
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1.3.1 Idegenforgalom 

 

Elemzésünkben külön tárgyaljuk az idegenforgalom helyzetét, hiszen talán ez az a terület, 

amely a tapasztalatok szerint sok esetben a leghatékonyabban tudja függetleníteni magát az 

államhatároktól*.  

14. diagram 

 
 

A 14. diagramon a két megye összesített szálláskapacitásainak alakulását tüntettük fel, 1998-

tól 2008-ig. Az első vizsgált évben a Nyitrai kerület összesített szálláskapacitása nagyjából 

2,5-szerese volt Komárom-Esztergom megye értékének. Ez egyébként körülbelül arányos 

azzal a ténnyel, hogy a szlovák megye nagyjából 2,5-szerese népességben és területben is a 

magyar megyének. Ezt követően azonban egészen átrajzolódtak az egymáshoz viszonyított 

arányok. A magyar oldalon egy erőteljesnek mondható turizmusfejlesztés eredményeként 3 év 

alatt egy lényegesen magasabb szintet sikerült elérni (kb. 10 000 ágy), amelyet azután kisebb 

nagyobb ingadozásokkal, nagyjából az időszak végéig sikerült meg is tartani. A szlovák 

oldalon viszont túlzottnak bizonyultak a kezdeti kapacitások és egy ingadozásokkal tarkított 

csökkenés után a magyar értékekhez jóval közelebb állt be ez a mutató az időszak végére. A 

kapacitássűrűség tehát Komárom-Esztergom megyében lényegesen magasabbá vált. 
                                                
* A statisztikai elemzésben sajnos csak LAU1-es szintig tudjuk a régiót vizsgálni, ugyanis a szlovák statisztikai 
hivatalnak nincsenek erre a szektorra vonatkozó, értékelhető települési bontású adatai. 
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15. diagram 

 
 

Mindennek a LAU1-es eloszlását is megfigyelhetjük, a jelenség területiségét jobban kiemelő 

15. diagramon. Erről az ábráról egyetlen, ám számunkra annál lényegesebb dolgot szeretnénk 

kiemelni csupán, mégpedig azt, hogy a Nyitrai járás mellett éppen a határ mentén fekvő 

járásoknak és kistérségeknek a legjobb a turisztikai kiépítettsége. Ami nyilván annak 

köszönhető, hogy a régió területén belül ez az a térség, amely a legtöbb kikapcsolódási 

lehetőséget, látnivalót nyújtja, itt találhatók azok a fürdőhelyek is, amelyek a legtartósabban 

vonzzák a vendégeket a térségbe. 

Ha mindezeket összevetjük a vendégszámok alakulásával, megyei szinten a következőket kell 

megállapítanunk (16. diagram). Az időszak során mindkét megyében nőttek a vendégszámok, 

amit a magyar oldalon a kapacitásbővítés tett lehetővé, a szlovák oldalon viszont a 

szálláskapacitás csökkenése mellett növekedtek a vendégszámok, ami a megmaradó 

szálláshelyek sokkal jobb kihasználtságát eredményezte. 

Ennél is fontosabb következtetések vonhatók le, ha kistérségi, járási szinten folytatjuk az 

összevetést (17. diagram). Amellett, hogy továbbra is azt tapasztaljuk, hogy a Nyitrai járás 

mellett a határ mentén fekvő térségek látogatottsága a legnagyobb, fel kell hívni a figyelmet 

egy jelentős anomáliára: az Érsekújvári járás látogatottsága kiemelkedően magas (ez esetben 

is a fürdőturizmus miatt). 
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16. diagram 

 
 

17. diagram 
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Szálláskapacitásai viszont ehhez képest meglehetősen kiépítetlenek. A többi esetben a 

látogatottsággal jórészt harmonizáló szálláskapacitásokat találunk. 

Végül az eddigi megállapításokat összegezve, a 17. térkép segítségével figyelhetjük meg a 

kistérségekben és járásokban az 1000 főre eső vendégéjszakák arányát. 

17. térkép 

 
 

A magyar oldal turisztikailag fejlettebb kistérségeinek a kiépítettség és látogatószám mellett a 

vendégmegtartó képessége is jó, hiszen igen magas az ezer főre eső vendégéjszakák száma. 

Ezzel szemben a legnagyobb kihasználatlanságot a Révkomáromi (Komárno) járásban 

tapasztalhatjuk, hiszen itt, bár jó a kiépítettség és a vendégek száma is kielégítő, azok mégis 

nagyon rövid időt töltenek csak a járásban. Az ezer főre eső vendégéjszakák száma az 

adottságokhoz képest igen alacsony marad. A szlovák oldalon a Nyitrai járás mellett az 

Érsekújvári járásban tapasztaljuk a legkedvezőbb értékeket, ami újfent az itt megtalálható 

fürdőkapacitásoknak a következménye. 
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 A fejezet összegzéseként megállapítható, hogy a régió turisztikai tengelye maga a Duna. 

Ebből következik, hogy a Duna menti (és ezzel határ menti) térségek közös 

turizmusfejlesztése reális gazdaságerősítő és ezzel foglalkoztatásserkentő hatásokat 

tartogat. Emellett a turisztikai szinten megvalósuló összefogások jó katalizátorai, előképei 

lehetnek az egyéb határon átívelő regionális együttműködéseknek. Ismét arra a 

megállapításra kell tehát jutnunk, hogy a térség dinamikáját az idegenforgalom 

szempontjából is egyértelműen az növelhetné meg a leghatékonyabban, ha a Duna 

elválasztó szerepét egyre inkább összekötő szereppé lehetne átalakítani. 
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2. A HATÁR MENTI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KERETFELTÉTELEI 

 

2.1 Gravitációs viszonyok 

 

A határon átívelő kapcsolattartások feltárásakor, fejlesztési stratégiák kialakításakor, a puszta 

statisztikai elemzésen túl érdemes az elméleti területi kutatásokban használt tudományos eszköztárat 

is segítségül hívni. A településhálózatban fellelhető (erő-)viszonyok feltérképezésére talán a 

legobjektívebb vizsgálati módszer a különböző gravitációs modellek használata. Segítségükkel 

megállapítható az egyes központok elméleti vonzásterének nagysága, kiterjedése. 

18. térkép 
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Elemzésünkben a gravitációs modellek közül az úgynevezett Reilly-képlettel kifejezett modellt 

választottuk. Ez a modell két szomszédos központ között annak a harmadik pontnak a koordinátáit 

adja meg, ahol a két központ vonzóereje kiegyenlítődik (ahol vonzáskörzetük határa van). Ha egy 

központ összes ellenpólusának (szomszédjának) vonzáshatár-értékeit kiszámítjuk és ezeket a 

pontokat összekötjük, megkapjuk az adott központ elméleti vonzásterét. A modell lényegében a két 

központ közötti távolságot és településhálózati „tömegüket” (többnyire népességszám) veszi 

figyelembe, a „gravitációs-tér” meghatározásakor. Ez lényegében a newtoni gravitációszámítás 

társadalomkutatási analogonja. Fontos leszögezni, hogy ez a módszer egy elméleti kutatási módszer. 

Nem helyről-helyre verifikálható értékeket ad, hanem inkább (a valóságot persze igen jól 

megközelítő) arányokat, tendenciákat jelez, objektív, egységesen összevethető formában. 

A kiterjedt számítások eredményeit, a jobb interpretálhatóság érdekében grafikusan, térképre vetítve 

ábrázoltuk. A 18. térképen a két megye fő- (narancssárga) és alközpontjainak (sárga) elméleti 

vonzásterületeit tüntettük fel, együttesen. A térkép önmagáért beszél, minden, a régióban 

megtalálható központ vonzásterét nyomon követhetjük. Látható, hogy a két megye központjainak 

gravitációs tere milyen viszonyban áll a szomszédokéval, illetve magukkal a megyehatárokkal. 

Számos helyen a megyéken kívüli nagyobb központok vonzástere átnyúlik a Nyitrai kerület vagy 

Komárom-Esztergom megye területére, de az általunk vizsgált központok is sok esetben terjesztik át 

vonzó hatásukat a megye- és országhatárokon kívüli területekre. Az ilyen átterjedések közül 

számunkra most nyilvánvalóan a Dunán, az államhatáron átterjedő vonzásterek kérdése a 

legizgalmasabb. A két megye határán Esztergom, Komárom és Komárno jelentenek olyan 

központokat, amelyek helyzetelemzésünk szempontjából részletesebb értékelést érdemelnek. 

Mindehhez a 18. diagram lesz segítségünkre, melyen e három város elméleti vonzáskörzeteinek 

1992 és 2008 közötti változásait mutatjuk be. Az ábrán különböző színekkel bekerítve látjuk az 

egyes központok vonzásterét, illetve fekete pontok jelölik a városokat (a három vizsgált központot 

és szomszédos ellenpólusaikat). Ezen kívül az egyes ellenpólusokkal szemben számokat találunk a 

vonzáshatárok mentén. Ezek a számok méterben kifejezve jelölik a vonzáskörzetek elméleti 

eltolódását, amely 1992 és 2008 között bekövetkezett. Ahol pozitív értékeket találunk, ott nyilván az 

adott központ az adott irányban növelte erőterét az időszak alatt, ahol pedig negatív értékek állnak, 

ott veszített erőteréből.  

Ha Esztergommal kezdjük a látottak értékelését, meg kell állapítanunk, hogy a vizsgált 

időszak folyamán Esztergom minden irányban (és a legtöbb irányban jelentősen) növelte 

erőterét. Ez azért különösen érdekes, mert a 20. század eleje óta Esztergom vonzásterülete 

folyamatosan zsugorodott.  
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18. diagram 
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Egyértelmű tehát, hogy a legutolsó időszakban megfigyelhető erőtér-növekedés a fokozatosan 

kinyíló határhelyzet és a térségben ezzel párhuzamosan megvalósuló sikeres határon átívelő 

együttműködések számlájára írható. Ki kell emelnünk továbbá az esztergomi vonzástér 

kiterjedésének sajátosságai közül azt a tényt is, hogy bár a város Magyarország területén 

található, természetes erőterének nagy része a határ túloldalán fekszik. 

Ha figyelmünket Komárom és Komárno irányába fordítjuk, összetettebb képpel találkozunk, 

mint Esztergom esetében. A két város erőterének határa gyakorlatilag a Duna mentén 

húzódik, vonzástereik kiegészítik egymást, lényegében egy kétrészes „kirakós játék” elemei. 

Speciális a helyzet abból a szempontból is, hogy a két város nagyon sok ponton szorosan 

összefonódik. Minél erősebb ez az összefonódás, annál több településre terjeszthetik ki 

központi szerepüket. Szólni kell még arról is, hogy a két város a vizsgálati időszak során 

eltérő utakat járt be. A magasabb településhálózati rangú, történelmileg is jelentősebb 

Komárno például egyelőre nem tudott élni a megnyíló határokkal járó történelmi 

lehetőséggel, erőtere inkább stagnál, enyhén zsugorodik. Ellenben a „kistestvér”, Komárom, 

ha nem is esztergomi intenzitással, de növelni tudta erőterét. Ki kell még emelni, hogy 

mindkét város éppen Esztergom irányából könyvelhette el a legnagyobb pozícióvesztést, ami 

világosan jelzi, hogy mennyire sokat számít a határok mentén fekvő központok esetében a 

határon átívelő együttműködések stratégiai szintű kezelése. Komárom és Komárno esetében 

valószínűleg nagyon komoly szerepe van a megvalósuló „együttműködési filozófiának” 

abban, hogy erőtereiket nem tudták a történelmi helyzetnek megfelelően növelni. A két 

település ugyanis jobbára „csak” városi szintű együttműködésben gondolkodott eddig, a 

térségi kapcsolatok kiterjesztésére kevésbé fordított energiákat. 

 

 

 

Összefoglalásként megállapítható, hogy mindkét esetben indokoltak a határ menti 

együttműködések, közös fejlesztési szándékok, kapcsolaterősítések. Esztergom esetében főként 

azért, mert a központhoz tartozó vonzáskörzet nagy része a határ túloldalán található. Komárom és 

Komárno esetében pedig azért, mert minél szorosabbra fűzi a két város kapcsolatait, annál nagyobb 

együttes gravitációs erőteret képesek kialakítani a határ két oldalán. Ezáltal pedig felértékelődik a 

településhálózaton belül betöltött közös szerepük. Fontos kiemelni, hogy a két megye valójában e 

két ponton találkozik. Éppen ezért amilyen mértékben erősödnek az itteni határon átívelő 

kapcsolatok, annál kiterjedtebbek lesznek a megyei együttműködési felületek. Ez pedig egy sokkal 

jobb területi gazdaságosság irányába mutat, mivel a természetes központokkal való kapcsolattartás 

a vonzott települések számára is minden esetben gazdaságosabb, mint az erőltetett kapcsolatépítés a 

távolabbi városok irányában. 
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2.2 Intézményi ellátottság 

 

Egy térség főbb központjai nem csupán a területi kutatásokban alkalmazott elméleti 

módszerekkel azonosíthatóak be. A távolságon és (gazdasági, népességi) településnagyságon 

kívül számos más tényező is befolyásolja, hogy mely városokból, falvakból válik vonzó, és 

melyekből vonzott település. A különböző intézmények elhelyezkedése alapján, úgynevezett 

funkciósűrűség-vizsgálattal is nagyon érzékletesen mutathatjuk be egy régió 

településhierarchiáját. A 19. térképen a legfontosabb, mindkét oldal statisztikájában regisztrált 

intézményi funkciókat összegeztük, településenként. Szándékosan 3D-s ábrázolásmódot 

választottunk, hogy az egyes központok még látványosabban kiemelkedjenek 

vonzáskörzetükből. Tekintettel voltunk kulturális, közigazgatási, egészségügyi, szociális, 

közlekedési, oktatási, rendészeti stb. funkciókra. Egész pontosan a következő 27 intézmény 

meglétét vizsgáltuk: óvoda, általános iskola, szakiskola, középiskola, egyetem / főiskola, 

kollégium, sportcsarnok, mozi, múzeum, könyvtár, vasútállomás, nyugdíjas otthon, szociális 

otthon, rendőrség, tűzoltóság, gyógyszertár, háziorvosi rendelő, szakorvosi rendelő, kórház, 

adóhivatal, földhivatal, bíróság, munkaügyi központ, építésügy, gyámhivatal, 

állategészségügy, erdészeti hivatal. (A Mellékletben található táblázatában az is nyomon 

követhető, hogy melyik településen, milyen intézményből, hány található meg.) A térképen 

annál sötétebb színt és annál magasabb kiemelést kapott az adott település, minél több volt 

benne megtalálható a fent felsorolt funkciókból. Az eddigi elemzések tanulságai birtokában 

persze nagyobb meglepetésekre az intézmények eloszlását vizsgálva sem kell számítanunk. 

Funkcionális szempontból is leginkább azok a települések a központok, amelyeket eddig is 

ezzel a jelzővel illettünk. A két megye funkcióeloszlása között a legfontosabb különbség az, 

hogy a szlovák oldalon kissé központosítottabb az intézményhálózat. A városokban 

viszonylag sok intézmény megtalálható, míg a falvakban alig néhány (ez különösen jellemző 

a Nyitrai kerület keleti felében). Ezzel szemben a magyar oldalon egyenletesen magasabbnak 

mondható a települési funkciósűrűség. Intézményi szempontból (mindkét oldalt vizsgálva) is 

nagyjából ugyanazok a vonzáskörzetek rajzolódnak ki, mint amiket az előző fejezetben 

bemutattunk.  

A két vizsgált határon átnyúló agglomeráció feltűnő egyensúlytalansága csak részben 

magyarázható a népességszámbeli különbséggel. Ez főként akkor válik világossá, amikor 

Esztergom funkcióellátottságát a megyeközpontéval vetjük össze. Az egykori királyi székhely 

a főváros közelsége és a történelmi adminisztratív, egyházi központi szerepkörnek 

köszönhetően a mai napig kedvező régióközponti adottságokkal rendelkezik. 
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19. térkép 
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A ma meglévő funkciókat ez a város lenne leginkább képes határon átnyúló ellátási 

rendszerben újraszervezni, hiszen a Nyitrai kerület jelentősebb alcentrumai ide viszonylag 

távol esnek, Párkány pedig a funkcióellátottság tekintetében alacsonyabb hierarchiájú 

település. 

A két Komárom esetében egészen más a helyzet. Ott a két városban kevésbé jellemző a 

komplementaritás (ez alól kivételt jelent a közép- és a felsőfokú oktatás), mint a 

párhuzamosság. A földrajzi közelség, a történelmi kapcsolatok és a gazdasági racionalitás 

azonban itt is az intézmények közös használatát tenné indokolttá. 

Az Európai Unió által megalkotott EGTC intézménye megfelelő kereteket biztosít az ilyen, 

határon átnyúló, szolgáltatási célú együttműködések számára. Más városok esetében ez az út 

nem járható. 

 

 

Összességében vizsgálati szempontunkból az állapítható meg, hogy a határ mentén fekvő 

térségekben, (különös tekintettel a két várospárra: Párkány-Esztergom, Révkomárom-

Komárom) a területi gazdaságosság szempontjából komolyabb jelentősége lehet közös 

intézmény-fenntartási elgondolásoknak. A határ menti várospárok funkcióinak megosztása a 

városok közti kapcsolattartást is lényegesen szorosabbra fűzné, egyben javítaná 

versenyképességüket. Ez pedig az egész térség határon átívelő kezdeményezéseinek 

kedvezhet. 
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2.3 Együttműködések a régióban 

 

A térség határon átívelő kapcsolatainak feltárásához talán a legfontosabb az egykori és a 

meglévő együttműködések bemutatása. Ebben a fejezetben a régió területi alapon szerveződő 

együttműködéseinek (pl. eurorégiók, EGTC-k), és testvér-települési kapcsolatainak 

kataszterét kívánjuk nyújtani. 

 

2.3.1 Térségi együttműködések 

 

Nyitra megye és Komárom-Esztergom megye 2003-ban lépett testvérmegyei kapcsolatra. Az 

együttműködés gyakorlatilag bizottsági találkozókban és néhány közös kiadvány 

megjelentetésében, valamint a megyék közös megjelenésében merült ki a nyitrai 

Agrokomplex és a tatabányai Vértes Expón. Ezen kívül a két megye mindig egyezteti a CBC-

programmal kapcsolatos álláspontját, az utóbbi időben kísérletek történtek a művészeti és a 

projekt szintű együttműködésre is. A kapcsolatok nem mondhatóak élénknek, inkább az 

udvarias távolságtartás jellemzi a viszonyokat. Ez meghatározza a regionális együttműködés 

kereteit is. 

A határ mindkét oldalán alakultak ki településszövetségek, de míg a magyar oldalon ez az 

utóbbi évek során a KSH információfeldolgozási rendszere alapján, állami támogatással, 

egységes hálózat keretében történt, addig a szlovák oldalon a szövetségek, társulások spontán 

módon jöttek létre.  

Komárom-Eszergom megyében 7 többcélú kistérségi társulás született Dorog, Esztergom, 

Kisbér, Komárom, Oroszlány, Tata és Tatabánya központtal. Szlovákiában a Szlovákiai 

Városok és Falvak Szövetsége az önkormányzatok legnagyobb platformja, melynek 

különböző regionális szövetségei a Nyitrai kerületben is megtalálhatóak. A szövetségben a 

Nyitrai kerület 354 önkormányzata közül 345 tag. A regionális szövetségekben és más 

önkormányzati szerveződésekben is gyakran jelentenek fontos választóvonalat a járási 

határok. Az Aranyosmaróti (Zlaté Moravce), Érsekújvári, Nyitrai és Tapolcsányi (Topoľčany) 

járásokban egy-egy regionális szövetség működik, melynek tagjai egy-két kivételtől 

eltekintve az adott járás helyi önkormányzatai, a Lévai járásban viszont 3 szövetség alakult ki 

a járás határain belül. Kivételként kezelhető a Révkomáromi és a Vágsellyei (Šaľa) járás, ahol 

az önkormányzatok többsége a Csallóközi Falvak és Városok Szövetségének tagja (ennek 

tagjai között nagy számban találhatók önkormányzatok a Nagyszombati - Trnavský kraj - és 
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Pozsonyi - Bratislavský kraj - kerületből is). A szlovák oldalon ezen kívül civil 

szervezetekként léteznek még kistérségi társulások, ezek közül 15 mutat többé-kevésbé 

rendszeres tevékenységet. 

A határon átívelő kapcsolatok két csoportra oszthatóak: euroregionális (20. térkép) és 

települési szintű együttműködésre.  

A két megye területét részben lefedve az elmúlt évek során 4 eurorégió alakult meg. 

20. térkép 

 
 

A Vág-Duna-Ipoly Eurorégió és az Ipoly Eurorégió egymással párhuzamosan, 1999-ben jött 

létre. A két kezdeményezés között az első perctől kezdve hűvös volt a viszony az Ipoly folyó 
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névhasználata miatt, jóllehet a területi lefedettség és a stratégiai célok szempontjából is 

jelentős különbségek voltak a két kezdeményezés között. 

A Vág-Duna-Ipoly Eurorégió eredetileg Nyitra, Komárom-Esztergom és Pest megyéket 

foglalta magában. Később csatlakozott a Közép-dunántúli régió két további megyéje, Fejér és 

Veszprém. Az eurorégió úttörő kezdeményezése volt az európai polgárképző akadémia, 

amely több szemeszterben képezte ki főként a köztisztviselőket az európai uniós 

ismeretanyagból. 2000 és 2004 között 12 helyszínen került sor a képzési sorozatra. 

Ezen kívül számos kiadvány, rendezvény fémjelezte az eurorégió kezdeti munkáját. A 

hatalmas területet lefedő régió munkájában komolyan csak Komárom-Esztergom és Nyitra 

megye vett részt. Ez jelentősen gyengítette a munka hatékonyságát. A 2002-es magyarországi 

választásokat követően az eurorégió motorja, Benkő Ferenc elkerült Tatabányáról, s bár az 

eurorégiót üzemeltető kht.-t jelképes áron megvásárolta a megyétől, annak kapacitásait egy új, 

kisebb kiterjedésű együttműködés, az 1995-ben megalakult Hídverő Falvak Társulására épülő 

Duna Eurorégió működtetésére használta fel. 

A Vág-Duna-Ipoly Eurorégió ma már nem működik. Névleges fenntartásában az ezért 

kormányzati támogatásban részesülő szlovákiai régiófejlesztési ügynökség érdekelt 

mindössze. A szlovákiai állami támogatást azonban elsősorban nemzeti keretek között 

megvalósuló projektekhez használják fel. 

A 2004-ben alapított Duna Eurorégió főként Neszmély térségében indított el fejlesztéseket 

(pl. a dunai kikötő kialakítása, az Európa-falu terveinek elkészítése a szlovákiai Búcs 

községgel). Az eurorégió intézményeket kialakítani, konkrét fejlesztéseket megvalósítani 

azonban nem tudott. Ebben a tekintetben a 18 tagú Hídverő Társulás bizonyos értelemben 

eredményesebb: az évenként megrendezett Hídverő Napok és az ehhez kapcsolódó emlékmű-

állítások valódi társadalmi kapcsolatokat építenek. Az együttműködés nagy erénye a 

személyes kapcsolatok elevensége, a kétparti polgármesterek havi rendszerességgel 

találkoznak. 

Az Ipoly Eurorégió a Nyitrai kerület keleti térségét érintő kezdeményezés, amely szintén 

1999-ben alapult, az Ipoly Unió többéves „előkészítő” munkájára alapozva. Az eurorégió 

névleg a teljes Ipoly-völgyet lefedte területileg. A valóságban már a kezdetektől több 

eurorégiós kezdeményezés is létezett a térségben. A Vág-Duna-Ipoly Eurorégión kívül ilyen 

volt a 2000-ben Losonc és Salgótarján kezdeményezésére létrehozott Neogradiensis, 

amelynek területe 80 %-ban lefedte az Ipoly Eurorégióét, majd az Ister-Granum 

együttműködés 2000-től, amely az Ipoly alsó folyása mentén kezdett dolgozni. Ugyanakkor 

az Ipoly Eurorégió tevékenysége elsősorban magának az Ipoly folyónak a közvetlen 



 57

partvidékére koncentrálódott. Jelentős gazdasági erőt képviselő, térszervező erővel bíró 

település híján és az időközben kedvezőtlenné vált helyi politikai konstellációk következtében 

az eurorégió tevékenysége fokozatosan elhalt. 

A 2000-es évek közepére így egyetlen működő eurorégió maradt a térségben, az Ister-

Granum. Ezt a kezdeményezést a Mária Valéria híd újjáépítése hívta életre 2000-ben. Ekkor 

az Esztergomi statisztikai kistérség, valamint a Párkány központú Déli régió vezetői írtak alá 

együttműködési megállapodást, a Madridi Konvenció ajánlásaihoz igazodva. A létrehozott, 

konzultatív szervezet 2003-ban intézményesült eurorégióként. 2005-ben már az Európai 

Parlamentben mutatta be fejlesztési tervét, és 2008-ban az Európai Unióban másodiként 

jegyeztette be az EGTC-t. Az Ister-Granum Eurorégióban 2000 óta számos konkrét projekt 

valósult meg, melyek összértéke megközelíti a 3 millió eurót, és jelenleg is megvalósítás alatt 

állnak nyertes pályázatok. 

A 2008-ban létrehozott EGTC nem fedi teljes egészében a 102 önkormányzatot tömörítő 

eurorégiót, ennek csak 48 magyarországi és 41 szlovákiai település lett a tagja.  

Új fejlemény a Pons Danubii EGTC megalapítása, amelyre 2009 szeptemberében került sor 

Révkomáromban. Az EGTC-nek 6 városi önkormányzat az alapító tagja: Szlovákiából 

Révkomárom mellett Gúta (Kolárovo) és Ógyalla (Hurbanovo), Magyarországon Tata és Kisbér 

vesz részt Komárom mellett az együttműködésben. Az új sütetű kezdeményezés jelenleg a 

bejegyzési folyamat fázisában tart. Pozitív fejlemény, hogy Komárom ikerváros kilépett a városi 

szintű együttműködés köréből, és regionális szervezet létrehozását határozta el.  

 

A helyzetfeltárás során a munkatársak összesen hét interjút készítettek, amelyek célja az 

eddigi együttműködési keretek értékelése, a jövőbeni kívánatos folyamatok felvázolása volt. 

Az interjúkból az derült ki, hogy a megyei szintű együttműködés láthatatlan. Az 

interjúalanyok általános véleménye az volt, hogy a két megye között semmiféle 

együttműködés nem zajlik. 

A kisebb, területi együttműködések életképesebbek, minden megkérdezett inkább ebben látott 

fantáziát. Többen is kiemelték az EGTC-k létrehozásában rejlő lehetőségeket. 

Majd minden interjúalany megemlítette a nagypolitika felelősségét a kedvezőtlen légkör 

kialakulásában, ami hátráltatja a határon átnyúló együttműködéseket, gyanakvást szül, 

blokkolja a kooperatív szellemet. 

Fontos az infrastrukturális feltételek javítása, ami a gazdasági fejlesztések, a munkaerő-

áramlás alapvető feltétele. A határmenti együttműködéseknek többek szerint a gazdasági 

feltételek javítása adhatja az alapját. Ezért a jelenlegi gazdasági válság igen kedvezőtlen 
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hatást gyakorol a határon átívelő együttműködésre is. Ketten emelték ki a civil kapcsolatok 

fontosságát a sikeres együttműködések feltételeként. 

Összességében az interjúalanyok is három fő területhez (gazdaság, társadalom, infrastruktúra) 

kapcsolódóan fogalmazták meg az együttműködés kereteire vonatkozó ítéletüket. 

 

 

2.3.2 Településközi együttműködések 

 

A határon átívelő településszintű együttműködésre jellemző, hogy míg Magyarországon 

szinte az összes település rendelkezik határon túli kapcsolatokkal, addig a Nyitrai kerületben a 

városoktól eltekintve szinte csak a határhoz közeli térségek települései. 

A 21. térképen a két megye testvér-települési kapcsolatait ábrázoltuk. A térkép alapján 

elmondható, hogy bár a határ mentén majdnem minden településnek akad a Duna túlpartján 

partnere, ennek ellenére nem mondható magasnak a belső kapcsolati lefedettség. 

Mindamellett ezekre a testvér-települési kapcsolatokra nagyobb térségi stratégiák is 

építkezhetnek. Komárom-Esztergom megye településeinek nemzetközi kapcsolatai egyébként 

színesebb képet alkotnak, mint a Nyitrai kerület esetében. A magyar oldal nemzetközi 

kapcsolatai 63 %-ban Szlovákián kívüli partnerségek, míg szlovák oldalról ez az arány csupán 

29 %, tehát a 71 %-ban magyar partnertelepüléssel rendelkeznek. A vizsgált két térség 

településeinek nemzetközi kapcsolatait az 1. táblázat mutatja. 

A civil társadalom kapcsolatrendszerére vonatkozóan adatok nem állnak rendelkezésre. E 

témában mindössze egyetlen felmérés készült 2006-ban, amely az Ister-Granum eurorégió 

civil szervezeteinek belső kapcsolatrendszerét elemezte (Bartal Anna Mária – Molnár 

Krisztina: Civil kapcsolati hálók az Ister-Granum Eurorégióban, Esztergom, 2006, Eurohíd 

Alapítvány). A vizsgálat 108 adatközlő szervezet adataira alapult, és azt állapította meg, hogy 

a határon átnyúló civil kapcsolatok ritkák, és ezek nagy része esetleges. Az eurorégióban 

komoly erőfeszítéseket tettek ennek a helyzetnek a javításáért, eleddig kevés sikerrel. 

Nagy valószínűséggel állítható ugyanakkor, hogy a testvér-települési kapcsolatok megfelelő 

keretet biztosítanak az adott településen működő civil szervezetek, társadalmi és 

közintézmények közötti kapcsolatépítésre. 
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21. térkép 
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1. táblázat – Nemzetközi kapcsolatok földrajzi megosztása 

VIZSGÁLT 

TÉRSÉG 

PARTNERTELEPÜLÉS 

FÖLDRAJZI 

ELHELYEZKEDÉSE 

KAPCSOLATOK 

SZÁMA 

VIZSGÁLT 

TÉRSÉG 

PARTNERTELEPÜLÉS 

FÖLDRAJZI 

ELHELYEZKEDÉSE 

KAPCSOLATOK 

SZÁMA 

 

 

 

 

 

 

 

Komárom-

Esztergom 

megye 

Szlovákia 44  

 

 

 

 

 

 

Nyitrai 

kerület 

Magyarország 140 

Németország 33 Csehország 17 

Románia 13 Lengyelország 8 

Ausztria 7 Románia 6 

Lengyelország 4 Szerbia 5 

Finnország 3 Németország 4 

Olaszország 3 Franciaország 4 

Ukrajna 3 Finnország 3 

Franciaország 2 Ukrajna 2 

Nagy-Britannia 2 Ausztria 2 

Oroszország 1 Horvátország 1 

Svédország 1 Macedónia 1 

Dánia 1 Olaszország 1 

Hollandia 1 Hollandia 1 

USA 1 USA 1 

 Ausztrália 1 

 

A vizsgálat alapján megállapítható, hogy Komárom-Esztergom megye kötődik erősebben a 

túloldalhoz, települései 44 szlovákiai kapcsolata közül 40 a Nyitrai kerületben található, míg 

fordítva, a Nyitrai kerület településeinek 140 magyarországi kapcsolata közül mindössze 

ugyanez a 40 található Komárom-Esztergom megye területén. A különbséget a két térség 

területének nagysága okozza: míg Komárom-Esztergom megye csupán a Nyitrai kerülettel 

határos, addig a Nyitrai kerület Győr-Moson-Sopron, Pest és Nógrád megyével is. A Nyitrai 

kerület esetében a távolabb eső magyarországi megyék településeivel kialakított kapcsolatok 

többsége a II. világháború utáni lakosságcsere-program következménye. A szlovákiai 

települések fontosnak tartották a kapcsolatok felvételét azokkal a magyarországi falvakkal, 

amelyekbe annak idején kitelepítették lakosságuk egy részét. A Nyitrai kerület magyarországi 

kapcsolatainak megyei lebontását a 2. táblázat szemlélteti. 
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2. táblázat – A nyitrai kerületi önkormányzatok magyarországi kapcsolatainak megyei 

megoszlása 

VIZSGÁLT TÉRSÉG PARTNERTELEPÜLÉS FÖLDRAJZI 

ELHELYEZKEDÉSE – MEGYEI 

MEGOSZLÁSBAN 

KAPCSOLATOK 

SZÁMA 

 

 

 

 

 

 

 

Nyitrai kerület 

Komárom-Esztergom 40 

Pest 25 

Veszprém 19 

Győr-Moson-Sopron 14 

Somogy 7 

Békés 6 

Fejér 5 

Heves 4 

Bács-Kiskun 4 

Tolna 4 

Baranya 3 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 

Nógrád 2 

Vas 2 

Jász-Nagykun-Szolnok 1 

Csongrád 1 

Zala 1 

 

 

 

 

2.3 Együttműködések a régióban 

 

A térség határon átívelő kapcsolatainak feltárásához talán a legfontosabb az egykori és a 

meglévő együttműködések bemutatása. Ebben a fejezetben a régió területi alapon szerveződő 

együttműködéseinek (pl. eurorégiók, EGTC-k), és testvér-települési kapcsolatainak 

kataszterét kívánjuk nyújtani. 

 

Összegzésként meg kell állapítanunk, hogy a határ mentén, a határ szűkebb környezetében 

végig találunk települési és területi együttműködéseket is. Ezek minősége és aktivitása 

azonban (időben is) igen változó és egymáshoz hangolt tevékenységük sem minden esetben 

mutatható ki. Területi szinten a két EGTC tekinthető kiterjedésében és elhelyezkedésében 

racionális, életképes szerveződésnek. Ezen területi együttműködések tevékenysége pedig 

minden bizonnyal még olajozottabban működhetne nagyobb sűrűségű és aktivitású 

települési kapcsolatokkal a háttérben. Ezek szorgalmazása és támogatása elsőrendű cél kell, 

hogy legyen. 
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2.4 Fejlesztési dokumentumok 

 

A további együttműködések tervezésénél fontos szempont, hogy a meglévő tervezési 

dokumentumok milyen határon átnyúló fejlesztésekkel számolnak a következő években. Ezért 

a helyzetfeltárás keretében megvizsgáltuk a különböző szintű, eltérő tematikájú fejlesztési 

programokat abból a szempontból, hogy tartalmaznak-e határon átnyúló fejlesztési 

elképzeléseket. 

 

2.4.1 Makroszintű fejlesztési programok  

 

2.4.1.1 Európai Duna Stratégia 

 

Az új EU-s költségvetési ciklus (2014-2020) idején három új makroregionális fejlesztési 

térség keretei között indulhatnak el a határon átnyúló projektek: Balti, Mediterrán és Duna 

Stratégia készül. 

A Duna-térség egy kb. 800 000 km2-es makrorégió, mintegy 80 millió lakossal, amely 

közvetítő szerepet játszik kelet és nyugat között. Az itt fekvő 14 állam közül 8 már ma is tagja 

az Európai Uniónak, 6 viszont még nem. Ez az átfogó tervezés során különös hangsúlyt kap, 

hiszen a Duna Stratégia megvalósítása egyben ezeknek az EU-n kívül államoknak az 

integrációját is elősegíti. 

A Duna menti országok képviselői 2006 márciusában Budapesten közös nyilatkozatot 

fogadtak el, amelyben kifejezték együttműködési szándékukat a térség fejlesztési terveinek és 

területi politikáinak összehangolására, valamint a Duna menti problémák nemzetközi 

partnerség, illetve stratégia keretében történő orvoslására.  

Danuta Hübner, regionális politikáért felelős biztos 2008. évi kezdeményezésével ugyancsak 

felkarolta a fenti stratégia mielőbbi megalkotását. 2009. május 6-an Ulmban aláírásra került a Duna 

menti országok együttműködéséről szóló nyilatkozat. Az együttműködés célja, hogy 2011-re, a 

magyar elnökség idejére egy közös, Duna menti országokat érintő olyan stratégia készülhessen el, 

ahol a tervezett, 2014-ben induló új költségvetési periódusban a Duna-régió már közös európai 

fejlesztési és kutatási térségként kerülhet meghatározásra. Az együttműködés területei: gazdaság, 

kereskedelem, szállítás, társadalmi, tudományos, fejlesztési és kulturális fejlesztések, hangsúlyozva 

a regionális együttműködés jelentőségét. Fentiek szellemében az Európai Unió Tanácsa 2009. 

júniusi ülésén felkérte az Európai Bizottságot a stratégia elkészítésére, lefektetve ezáltal egy új EU-s 

makro-regionális stratégia alapjait. 
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Az Európai Duna-régió Stratégia legfőbb - hosszú távú - célja egy új közép- és délkelet-

európai növekedési tengely alapjainak megteremtése.  

A Duna stratégiát Brüsszelben írják, de minden esetben a helyi szereplők bevonásával, egyre 

inkább az érintett városokra és önkormányzatokra támaszkodva a különböző vízügyi és egyéb 

kérdésekben. 

A Duna Stratégiával kapcsolatos magyar álláspont az alábbi stratégiai célokat tartalmazza: 

 a Dunai térség biztonságának erősítése, országon belül és határokon átívelően (a 

természeti környezet értékeinek védelme, az energiaellátás biztonságának 

megteremtése, a társadalmi-gazdasági biztonság javítása, az élelmiszer-termelés, -

ellátás, -biztonság javítása); 

 fenntartható gazdaságfejlesztés (A Duna-térségi közlekedés feltételeinek javítása, a 

turizmus fenntartható fejlesztése, az ipar feltételeinek javítása); 

 a Dunai térségi identitás és együttműködés erősítése (érték- és örökségvédelem, 

kulturális együttműködések, oktatási-képzési együttműködések, integrált szemléletű 

együttműködés, partnerség). 

A stratégia javasolt horizontális szempontjai: 

 a dunai térség területi kohéziójának erősítése, a regionális fejlettségbeli különbségek 

csökkentése; 

 a klímaváltozás társadalmi, gazdasági és környezeti következményeinek mérséklése; 

 az EU egységes piacának elősegítése; 

 kutatás-fejlesztés, innováció elősegítése. 

A magyar elképzelések alapján egy Esztergomtól Dunaújvárosig tartó budapesti metropolisz 

térség összekapcsolása az egyik cél, ahol a főváros és Dunaújváros között egy új logisztikai 

szerepkörrel- és számos új funkcióval felruházott térség kialakítása lenne a fő feladat. 

Emellett a tervezők a folyóval kapcsolatosan több Duna menti vonzáskörzetben 

gondolkoznak, Győr, Esztergom, Budapest, Paks és Mohács központokkal. Mindezekhez 

nagyon fontos a Duna szerepének átstrukturálása, mindenekelőtt a társadalmi-gazdasági 

potenciálok jobb kihasználásának érdekében. Rendkívül sokrétű és összetett a feladat, ami 

magába foglalná például a közterületrendezési jogszabályok felülvizsgálatát, a fővároson 

belül a folyóhoz történő új lejutási lehetőségek kialakítását, vagy éppen a víztisztítás- és 

ivóvízbázis-védelem kérdéskörét.  

A stratégia kialakítása jelenleg is folyik, végső tartalma még nem ismert. A jelen stratégia 

által érintett határon átnyúló együttműködések megvalósításánál mindazonáltal mint ezen 

együttműködés keret feltételeit kell tekinteni az új tervezési dokumentumot. 
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2.4.1.2 Az Országos Területfejlesztési Koncepció 

 

A 2005-ben elfogadott, új magyar OTK Magyarországnak kezdeményező szerepet szán a 

Kárpát-medencei, határon átnyúló fejlesztések koordinációjában, menedzselésében: 

„Ezek az együttműködések megteremthetik a Kárpát-medencében korábban természetes 

egységet képező régiók, vonzáskörzetek újraéledését, lehetővé teszik az adott területeknek, 

településeknek gyorsabb ütemű felemelkedését. Fontos, hogy ezek az együttműködések ne 

csak formálisan alakuljanak, hanem valós határokon átnyúló intézményi, vállalati, 

infrastruktúrafejlesztési, munkaerőpiaci együttműködéseket tartalmazzanak, melyeknek célja, 

hogy integrált határ menti térségek jöjjenek létre országszerte.” (OTK, 61.) 

Ezek a fejlesztések a dokumentum szerint egyben a perifériális helyzet oldásához is 

hozzájárulhatnak. 

A koncepció több olyan célterületet is megfogalmaz, amely a határon átnyúló 

együttműködéseket érinti, és amelyeket a Komárom-Esztergom megyei tervezett 

együttműködések esetében is figyelembe kell venni: 

 elérhetőség javítása; 

 átkelők bővítése; 

 összehangolt turisztikai termékrendszer kialakítása; 

 természet- és környezetvédelmi, ökológiai gazdálkodási rendszerek létrehozása; 

 közszolgáltatások szervezése; 

 egészségügyi ellátás összehangolása, egészségturizmus; 

 vonzáskörzeti kapcsolatok újjáélesztése / kialakítása; 

 kereskedelmi előnyök hasznosítása; 

 átmenő határforgalommal kapcsolatos logisztikai szolgáltatások kiépítése; 

 közös befektetésösztönzés, gazdaságfejlesztés; 

 munkaerő-piaci és a képzési rendszerek összehangolása; 

 közös területi tervezés, közös regionális programok megvalósítása; 

 tapasztalatok átadása; 

 határon túli magyarok szervezeteivel, intézményeivel való együttműködés erősítése; 

 vízgyűjtő-gazdálkodási tervek elkészítésére. 
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2.4.2 Megyei fejlesztési programok 

 

Nyitra Megye Gazdasági és Szociális Fejlesztési Programja a 2008-2015 közötti 

időszakra (2008): a program a határon átnyúló együttműködéseket a Területi és Nemzetközi 

Együttműködési Prioritás keretén belül tárgyalja: 

30. Specifikus cél: A nemzetközi és határmenti intézményi együttműködés támogatása 

 30.1 intézkedés: A határmenti projektek lebonyolítását elősegítő nemzetközi és 

határmenti információs csatornák javítása; 

 30.2 intézkedés: Régiók közötti és nemzetközi partnerségek fejlesztésével közös 

aktivitások megvalósítása, határmenti együttműködés fejlesztése. 

 

A fentieken kívül két további fejezetben találkozhatunk a határ menti együttműködés 

említésével: 

5.9 Régióközi közlekedési infrastruktúra:  

- a 130 sz. Pozsony-Érsekújvár-Párkány-Magyar Köztársaság vasútvonal felújításának 

támogatása; 

- a komáromi és párkányi kikötők felújításának támogatása. 

 

5.11 Területi és nemzetközi együttműködés 

A határmenti együttműködés során a támogatást a következő körzetekbe összpontosítják: 

Párkány-Esztergom, Ipolyság-Vác és környéke, a két Komárom. 

 

Az utolsó pont egyben azt is kijelöli, hogy a határ menti együttműködéssel a szűk határ menti 

sávban számolnak csak. Célszerű volna ezt a stratégiai célterületet bővíteni, ami a két megye 

közötti kapcsolatokat hangsúlyosabb szerepkörbe helyezné, és jobban érdekeltté tenné a 

Nyitrai kerület északabbi térségeit is az ilyen aktivitásokban. Ez abból a szempontból is 

fontos volna, hogy a határ menti együttműködés ne kizárólag magyar-magyar ügy maradjon. 

 

Nyitra Megye Idegenforgalmi Fejlesztési Stratégiája a 2007-2013 közötti időszakra 

(2008) nem foglalkozik nemzetközi együttműködéssel. Ezzel szemben Nyitra Megye 

Idegenforgalmi Marketingterve (2008) megemlíti a témát. A terv szerint a megye egységes 

prezentálásának kialakításával megteremtik a határmenti és a nemzetközi idegenforgalmi 

együttműködés feltételeit. 
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A SWOT-elemzés a lehetőségek közé sorolja a nemzetközi idegenforgalmi piacon való 

fellépést közös határmenti marketing és információs rendszer segítségével. 

A tourinform irodák hálózatának kiépítésével lehetségessé válik a megye egységes 

népszerűsítése, ez pedig a határmenti, illetve nemzetközi együttműködés kiindulási alapját 

jelenti majd.  

 

A magyar oldal dokumentumaiban sem sokkal erősebben kifejtett téma a határon átívelő 

fejlesztés. Megyei szinten a jelenleg hatályos öt fejlesztési dokumentum közül kettőben 

lelhető fel határon átnyúló aspektus. 

3. táblázat 

Komárom-Esztergom megye 
Tervezési dokumentum címe Terv tárgyköre Meddig 

hatályos? 
Határon átívelő fejlesztési 

tartalom 

Területfejlesztési Koncepció területfejlesztés 2007-2013 

Határon átívelő civil 
szerveződések támogatása. A 
megye teljes területe 
kedvezményezett lehet a 
legtöbb régióközi és határ 
menti fejlesztés során. 

II. KÖRNYEZETVÉDELMI 
PROGRAM (2005-2008) környezetvédelem 

2005-2008 (még 
hatályos 

dokumentumok 
között említik) nincs 

KOMÁROM-ESZTERGOM 
MEGYEI Stratégiai Program területfejlesztés 2007-2013 

Határon átívelő civil 
szerveződések támogatása: 
pénzügyi források biztosítása 

Komárom-Esztergom megye 
zöldturizmus-fejlesztési 
koncepciója és középtávú 
stratégiai programja turizmus 

jelenleg is 
hatályos nincs 

Komárom – Esztergom megye 
agrárstruktúra és vidékfejlesztési - 
SAPARD - stratégiai programja 

agrárstruktúra- és 
vidékfejlesztés 

jelenleg is 
hatályos nincs 

 

 

2.4.3 Helyi, térségi fejlesztési tervek 

 

A táblázatból megállapítható, hogy a helyi tervek csak véletlenszerűen tartalmazzák a 

határmenti együttműködésre történő utalást, elsősorban az infrastrukturális igények 

kielégítésére összpontosítanak. Több tucat helyi fejlesztési stratégia áttanulmányozása alapján 

megállapíthatjuk, hogy a legtöbben ez a téma elő sem fordul. 
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4. táblázat 

TELEPÜLÉS INTÉZKEDÉS 

Močenok 2.2.1. intézkedés: partnerségi kapcsolat kiépítése külföldi községgel 

Nitra Keresni a kultúra propagálásának új formáit, együttműködni külföldi városokkal 

Levice Prioritás: Javítani a község propagációját,  

A.5.1.5.6 intézkedés: hatámenti együttműködési projektek megvalósítása a testvérvárosokkal 

A.5.1.5.7 intézkedés: kapcsolatfelvétel új testvérvárosokkal (Magyarország, Ausztria,. 

Svédország, Olaszország) 

Santovka SWOT-Lehetőségek 

Az együttműködés fejlesztése hazai és külföldi partnerközségekkel 

Tekovské 

Lužany 

A partnerközségekkel fejleszteni a kulturális, oktatásügyi és sportegyüttműködést 2007-2010 

között 

Bodza, 

Brestovec, 

Holiare, 

Klížska 

Nemá, 

Trávnik 

SWOT-Veszélyek 

A már meglévő nemzetközi együttműködés stagnálása és új kapcsolatok elmaradása 

1. sz. Prioritás: Minőségi óvodai oktatásügy 

Bekapcsolódás a regionális, interregionális és nemzetközi projektekbe 

Bodzianske 

Lúky, Dedina 

Mládeže 

SWOT-Veszélyek 

A már meglévő nemzetközi együttműködés stagnálása és új kapcsolatok elmaradása 

Čalovec, 

Čičov, 

Kameničná, 

Okoličná, 

Sokolce, Tôň, 

Zemné, 

Veľké 

Kosihy, 

Kolárovo 

 

SWOT-Veszélyek 

A már meglévő nemzetközi együttműködés stagnálása és új kapcsolatok elmaradása 

1. sz. Prioritás: Minőségi óvodai és iskolai oktatásügy 

Bekapcsolódás a regionális, interregionális és nemzetközi projektekbe 
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Zlatná na 

Ostrove 

SWOT – Erősségek 

Ács községgel létező határmenti együttműködés 

Veszélyek 

A már meglévő nemzetközi együttműködés stagnálása és új kapcsolatok elmaradása 

 

Fő fejlesztési irányok 

- a határmenti és kistérségi együttműködés fejlesztése 

 

A magyarországi kistérségek fejlesztési programjaiban sem számít túlreprezentált témának a 

határon átnyúló fejlesztés. 

 

 Dorogi kistérség 

 

A kistérség 6 fejlesztési dokumentuma közül egyben, a Dorogi kistérség területfejlesztési 

koncepciójában szerepel, csupán érintőlegesen a téma. 

 

 Esztergomi kistérség 

 

A kistérség 8 dokumentuma közül egyedül az Esztergomi Kistérség Területfejlesztési 

Koncepciójában találunk érdemi, határon átnyúló fejlesztéseket javasló részleteket. Külön 

fejezetben ez a koncepció nem foglakozik a témával, azonban erőssége, hogy bizonyos 

mértékben gyakorlatilag minden fejezete át van szőve a határon átívelő kapcsolatok 

fontosságának szem előtt tartásával. Igazán konkrét elképzelések azonban e kistérség 

dokumentumaiban sem jelennek meg. Meg kell emellett említeni az esztergomi integrált 

városfejlesztési stratégiát, amely az említett dokumentumokkal ellentétben kimondottan épít a 

város határ menti fekvésére és határon átnyúló regionális szerepkörére.  

 

 Kisbéri kistérség 

 

A kistérség 7 kurrens fejlesztési dokumentuma közül csupán 1-ben, a Kisbéri kistérségi 

területfejlesztési koncepció és programban szerepel határon átívelő tartalom, itt is inkább csak 

utalásként, említés szintjén. 
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 Komáromi kistérség 

 

A 11 aktuális dokumentum közül egyedül a Területfejlesztési Koncepció és Program 

foglalkozik részleteiben is a kistérség külső kapcsolatainak építésével: turizmus, természet- és 

környezetvédelem, kereskedelem, oktatás, közös tervezés, közlekedés, közös gazdasági 

befektetés-serkentés témakörökben. Ezen túl a turizmusfejlesztési programokban jelennek 

még meg határon átívelő lehetőségek, azonban ezek már nem vagy alig tartalmaznak 

konkrétumokat. 

Komárom város fejlesztési elképzeléseiben tudatosan reflektál a határmenti helyzetre. A város 

sikeresen pályázott Révkomárommal egy közös területrendezési terv elkészítésére. 

 

 Oroszlányi kistérség 

 

12 dokumentum közül egyben sem szerepel érdemlegesen semmilyen határon átívelő irány. 

Igaz, az Oroszlányi kistérség valóban távolabb fekszik a határtól valamelyest. 

 

 Tatai kistérség 

 

7 fejlesztési dokumentum közül 2-ben szerepel határon átívelő tartalom. (Tatai Kistérségi 

Többcélú Társulás Területfejlesztési Terv, és Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Települési 

Környezetvédelmi Programja.) Mindkettőben a határon átívelő kapcsolatok elméleti 

jelentőségéről esik csupán szó. 

 

 

 Tatabányai kistérség 

 

6 dokumentum közül egyben, a Tatabányai Kistérség Területfejlesztési Koncepciójában esik 

szó határon átívelő fejlesztési lehetőségekről, de itt is inkább csak elméleti szinten. 

 

Helyi szinten különösen a két határ menti nagyváros, Komárom és Esztergom jeleskedik a 

fejlesztési dokumentumok terén határon átívelő tartalmak beépítésével, de a Duna mentén 

közvetlenül fekvő számos kisebb település elképzelései közt is jócskán találunk a folyó 

túlpartjára irányuló utalásokat. 
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Kimondottan határon átnyúló fejlesztéseket megalapozó dokumentummal az Ister-Granum 

EGTC rendelkezik, amelynek az önkormányzatok, valamint az eurorégió közgyűlése által 

hivatalosan is jóváhagyott fejlesztési terve 2005-ben készült el. 

A stratégiai terv 8 beavatkozási területre összesen 52 projektet tartalmaz. Ezeket az alábbi 

táblázat szemlélteti. 

 

Az Ister-Granum eurorégió fejlesztési tervének projektjeit az alábbi táblázatban foglaltuk 

össze (Vö. www.istergranum.hu).  

 

5. táblázat 

BEAVATKOZÁSI TERÜLET PROJEKTJAVASLAT 

Humán- és rendszer-

infrastruktúra 

Az Ister-Granum eurorégió munkaszervezetének kialakítása 

Regionális kutatóintézet felállítása 

A közszolgáltató eurorégió kialakítása 

A regionális egészségügyi központ PR- és marketingtevékenységének megalapozása 

A régió kórháza. Integrált egészségügyi rendszer létrehozása 

Közlekedés A régió hálózati kohéziójának erősítése 

A vízi áruszállítás infrastruktúrájának kiépítése az eurorégió területén 

A dunai személyforgalom feltételeinek javítása 

Az eurorégió közlekedési hálózati kapcsolatainak fejlesztéséhez társuló 

tervezési tevékenység 

Parkolj és utazz. Az elővárosi közlekedés háttérfeltételeinek javítása 

Az esztergomi repülőtér fejlesztése 

Két keréken. A regionális kerékpárút-hálózat fejlesztése 

Az Ipoly-hidak rekonstrukciója 

Az utazó régió. A regionális tömegközlekedés fejlesztése 

A börzsönyi kisvasutak fejlesztése 

Iparfejlesztés Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet 

Vállalkozási területek kialakítása az eurorégió területén 

Tudásalapú gazdasági tér kialakítása 

A regionális gazdasági integráció támogatása 

Munkaerő-fejlesztési modellprogram 
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BEAVATKOZÁSI TERÜLET PROJEKTJAVASLAT 

Turizmus Az Ister-Granum borvidék fejlesztése és borút létrehozása 

VINA Visegrád-Nagymaros Függővasút 

Hegyes-tető panoráma centrum kiépítése 

Határfolyó határok nélkül – kerékpárral az Ipoly mentén 

A kerékpáros és a falusi turizmus fejlesztése, összehangolása és népszerűsítése 

a Garam mentén 

A szakrális turizmus helyszíneinek feltárása és bemutatóhelyeinek kialakítása a 

Pilisben és a Visegrádi-hegységben 

A régióban található vízimalmok felújítása és turisztikai célú hasznosítása 

Dunai kulturális sétahajóút kialakítása 

A régió bakancsos turizmusának ökoturisztikai szempontú fejlesztése 

Nagymaros Duna-part rekonstrukció és rekultiváció 

Nagymaros Térségi Sportcentrum 

Az idegenforgalmi szuprastruktúra fejlesztése 

Mezőgazdaság Eurorégiós mezőgazdasági termékek koordinált értékesítése a régióban 

A gyógy-, fűszer- és aromanövény termesztésére való áttérés a Garam és Ipoly mentén 

Új típusú – területi, ágazati, tevékenységek szerinti alapon szerveződő – 

szövetkezetek létrehozása 

Mezőgazdasági logisztikai és ipari park létrehozása a Duna mentén 

Az alternatív gazdálkodási formákra való áttérés ösztönzése, mintagazdaságok 

kialakítása 

Eurorégiós minőségi borok termelése, feldolgozása 

Környezetvédelem A fenntartható turizmus stratégiájának kidolgozása az Ister-Granum 

Eurorégióban 

Eurorégiós immissziómérő hálózat bővítése Lábatlan és Nyergesújfalu városok 

rendszerbe kapcsolásával 

Eurorégiós környezeti információ-szolgáltató és szaktanácsadó hálózat kiépítése 

Országhatáron átnyúló natúrparkok kialakítása a Börzsönyben és az Ipoly 

mentén, valamint a Dunakanyarban 

Kultúra, oktatás Kulturális programok hálózata és finanszírozása 

Kulturális programok nemzetközi kapcsolatainak építése 
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BEAVATKOZÁSI TERÜLET PROJEKTJAVASLAT 

 Az Ister-Granum Eurorégió kulturális és ismeretterjesztő folyóirata 

Felnőttképzési Központ kialakítása 

Az Ister-Granum Eurorégió területén működő felsőoktatási intézmények közös 

stratégiájának elkészítése 

Hidak a határon. Többoldalú interetnikus projekt 

Civil társadalom A regionális nonprofit integráció kialakítása és működtetése 

A civil szektor forrásbevonási képességének növelése 

A hátrányos helyzetűek támogatása a civil szektoron keresztül 

Lánc-híd. A regionalizmus társadalmasítása 

 

A táblázatból kiolvasható, hogy a projektek döntő többsége valóban regionális kihatású, 

határon átnyúló jellegű. Ugyanakkor az Ister-Granum eurorégióban se készült közös 

területrendezési, területfejlesztési bázisdokumentum. Az EGTC keretein belül kialakítható 

intézményi struktúra megtervezésére az Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft. és a Déli Régió – Falvak Társulása Regionális Fejlesztési Ügynökség nyert el 

közös CBC-pályázatot. 

Az Ister-Granum együttműködés megyei és valószínűleg országos szinten is élen jár a határon 

átívelő fejlesztések területén. Az EGTC keretein belül úttörő kezdeményezések is elindultak, 

mint amilyen például a Szolidaritási Alap. Az esztergomi iparűzési adóbevétel 1 %-ára 

nyújthatnak be pályázatot a szerényebb költségvetésű, hátrányos önkormányzatok helyi 

kisebb projektjeik társfinanszírozása céljából. Az alap 2008-as első kiírására 29 pályázat 

érkezett be, ezek közül 14-et támogatott az esztergomi önkormányzat kisebb-nagyobb 

összeggel. A gazdasági válság miatt manapság nemcsak az alap, hanem az EGTC 

működtetése is meghaladja a város anyagi erejét. Az EGTC fennmaradása pedig alapvetően 

Esztergom áldozatvállalásától függ. A régió szegényebb sorsú települései a tervezett 

intézményeket, a projekteket finanszírozni nem tudják. Ilyen körülmények között az egyetlen 

megyei működő struktúra fennmaradása is veszélyben forog. 
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Összességében elmondható, hogy néhány kivételtől eltekintve a határ mindkét oldalán 

alulreprezentált fejlesztési, tervezési iránynak számít a határokon átívelő gondolkodás. 

Illetve jobbára csak a közvetlen határszakaszokon fekvő kistérségek, járások illetve 

települések dokumentumaiban kap (és itt sem minden esetben, kellő alapossággal) helyet a 

téma. Jobbára csak a koncepciókban jelennek meg határon átívelő fejlesztési tartalmak, 

többnyire elméleti értelemben. A konkrét programokban azonban már vajmi kevés utalást 

találunk erre az egyébként igen sok reális lehetőséget rejtő témában.  

A megyék közötti, magasabb szintű együttműködés stratégiai megalapozása mindeddig 

hiányzott. 
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2.5 Az együttműködés jogi keretei 

 

 
2.5 1 Történeti áttekintés 
 
A határon átnyúló együttműködések jogi szabályozását alapvetően a nemzetközi jog és az 

Európai Unió közösségi jogrendszere, illetve azok egymás melletti fejlődése határozta meg. 

Az uniós szabályozás megteremtéséig az együttműködések aktivizálásának legfőbb 

akadályozó tényezői az eltérő belső jogi szabályozások voltak. Ezen ellentmondás feloldása 

érdekében a nemzetközi szervezetek kísérletet tettek a szükséges jogi keretek megteremtésére. 

Létrejöttek az ún. államközi megállapodások, melyek meghatározták az együttműködés 

céljait, intézményi és eljárási rendszerét. Gyakorivá váltak az ún. testvérvárosi (town-

twinning) kapcsolatok, melyek keretében a határ két oldalán működő települési, megyei, 

regionális önkormányzatok szövetséget hoztak létre. Ezek a kétoldalú kooperációk 

fokozatosan többoldalú területközi társulásokká, eurorégiókká alakultak. 

Az Európai Bizottság az európai határ menti régiók szerepének felismerésével 1981-ben 

megfogalmazott egy ajánlást a határon átnyúló regionális fejlesztések koordinálásra. Ezt 

követően az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) szabályozási rendszerében a határ 

menti együttműködések támogatása már célterületként jelent meg. Az Európai Parlament és a 

Tanács 1783/1999/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szintén 

megemlítette a határon átnyúló együttműködéseket, mint támogatási célt és forrásaikat. 

Az Európai Parlament Regionalizációs Közösségi Chartája (1988) felszólította a 

tagállamokat, hogy támogassanak minden szintű, de különösen a régiók közötti nemzetközi, 

határon átnyúló együttműködést, amely többek között a határterületekre vonatkozó, határokon 

átnyúló programok közös kidolgozásában nyilvánul meg. S bár a Charta 1. cikkelye a régiót 

fogalmilag is meghatározta (mint zárt rendszert alkotó, bizonyos közös elemek (nyelv, kultúra 

stb.) által jellemezhető lakossággal bíró homogén terület1), a régiónak a mai napig nincsen 

széles körben elfogadott definíciója2, így nem csoda, hogy a NUTS-szintek kialakítása és 

bevezetése is csak komoly erőfeszítések árán sikerült. 

Az Európa Tanács 1980. május 21-én, Madridban fogadta el a Területi Önkormányzatok és 

Közigazgatási Szervek Határ menti Együttműködéséről szóló Keretegyezményt, amely a 

                                                
1 Soós Edit: Határon átnyúló együttműködések a nemzetpolitikai célok szolgálatában, 2001 
2 A Régiók Európai Chartája (1997) például a fogalom meghatározásakor a régiók két alapvető vonásaként egyrészt a közvetlenül választott 
legfelsőbb testületet, másrészt a saját költségvetést és adókivetési jogot említi. 
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nemzetközi jog egyik alapszabályozásaként ismert3. Az Egyezmény kiemeli a területi 

önkormányzatok és közigazgatási szervek kezdeményezéseit több fejlesztési területén, 

egyúttal mintát mutat az együttműködési szerződések és megoldások kidolgozásához. A 

szerződő felek kötelezettséget vállalnak benne arra, hogy a határon átnyúló együttműködések 

jogi, közigazgatási nehézségeit közösen oldják meg4, valamint információkat szolgáltatnak a 

helyi és regionális hatóságok, valamint az Európa Tanács felé5. 

Az Egyezmény által javasolt egyezményminták és keretmegállapodások az alábbi területekre 

terjedek ki: 

 

 Államközi mintaegyezmények 

1. A határ menti együttműködés elősegítéséről, 2. A határ menti területi konzultációról, 3. A 

helyi határ menti konzultációról, 4. A helyi hatóságok közötti szerződéses határ menti 

együttműködéséről, 5. A helyi hatóságok közötti határon átnyúló együttműködés szerveiről. 

 

 Keretmegállapodások  

1. A határ menti helyi közügyek vitelében való együttműködésről, 2. A határ menti 

együttműködést szolgáló magánjogi szervezetek létrehozásáról, 3. A határ menti helyi 

önkormányzatok és közigazgatási szervek közötti beszállítások vagy szolgáltatások 

nyújtásáról (magánjogi és közjogi típusú megállapodás), 4. A helyi önkormányzatok és 

közigazgatási szervek közötti határ menti együttműködési szervezetek létrehozásáról 

 

A Madridi Egyezményhez készült Első Kiegészítő Jegyzőkönyv (1995) még csak elvi alapon 

támogatta a közjogi, vagy akár magánjogi jelleggel és döntéshozói jogkörrel rendelkező 

szervezetrendszerek létrehozását, míg a Második Kiegészítő Jegyzőkönyv (1998) aláíróinak 

már biztosítaniuk kellett a nagyobb, egymással nem határos (transznacionális) területi 

egységek közötti együttműködést. A nemrégiben közzétett harmadik jegyzőkönyv (2009)6 az 

Euroregionális Együttműködési Csoportosulás (ECG) formájában már tartalmilag kidolgozott 

szervezeti keretet biztosít az együttműködésekhez.  

A 3. kiegészítő jegyzőkönyv egyik érdekessége, hogy a szakirodalomban „föderális 

klauzulaként ” ismert 16. cikkelye révén lehetővé teszi alkotmányosan el nem ismert, de 

                                                
3 A Madridi Keretegyezményt Magyarország 1992. április 6-án írta alá, és a Magyar Köztársaság Országgyûlése az egyezményt az 1997. évi 
XXIV. törvénnyel ültette át a magyar jogrendszerbe. 
4 Madridi egyezmény, 4. cikkely 
5 Madridi Egyezmény, 6.cikkely 
6 Protocol No. 3 to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities 
concerning Euroregional Co-operation Groupings (ECGs) - Explanatory Report - [2009] COETSER 3 (16 November 2009) 
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terminológiailag azokkal egyenértékű autonóm területi egységek részvételét határokon 

átnyúló együttműködésekben7, természetesen az állami beavatkozás lehetőségének fenntartása 

mellett. 

Ez a beavatkozási lehetőség jól illeszkedik a klasszikus nemzetközi jogi szabályozás „top 

down” (felülről lefelé építkező) jellegéhez, mely elsősorban az állami szuverenitás 

elsőbbségét tartja szem előtt (jól példázza ezt az egyezményekhez, kiegészítő 

jegyzőkönyvekhez való csatlakozás szakaszainak – parafálás, ratifikálás, hatálybaléptetés – 

önkéntessége), miközben tág teret enged a politikai konfliktusoknak, nemzet- és etnopolitikai 

célok érvényesülésének, melyek mellett számottevő és számon kérhető 

kötelezettségvállalások nemigen történnek. 

 

Nem véletlen, hogy a határ menti együttműködések jogi folyamatainak szabályozását a 

nemzetközi szervezetek (Európa Tanács, Európai Határ Menti Térségek Szövetsége) 

ajánlásai, véleményei csak keretjellegűen támogatják, és a tartalom kidolgozását az adott 

államokra bízzák. Ez a fajta jogi szabályozás erős politikai nyomás alatti, két- vagy 

többoldalú szabályozásokat szült, így a létrehozott intézmények működőképessége is 

megkérdőjelezhetővé válik. 

 

 

2.5.2 A nemzetközi jog szerepének alakulása a magyar-szlovák kapcsolatokban 

 

Magyar-szlovák viszonylatban a határon átnyúló együttműködések jogi megalapozását, (az 

eltérő jogrendekből adódó, s így kompromisszumokkal terhes) intézményesülésének kezdetét 

jelenthette volna a Magyarország és Szlovákia között 1995-ben létrejött Alapszerződés8, 

amely ennek ellenére csak érintőlegesen foglalkozik a határon átnyúló együttműködésének 

kérdésével. Így az együttműködések koordinátori szerepe az Alapszerződés végrehajtására 

hivatott vegyes bizottsági mechanizmusra hárult. A mechanizmus tizenegy bizottságának 

működését, a helyi önkormányzatok és közigazgatási szervek határon átívelő 

együttműködéséről szóló, 2001. április 23-án aláírt és a 200/2001. (X. 20.) 

Kormányrendelettel kihirdetett Egyezmény alapján egy újabb, tizenkettedik bizottság 

                                                
 
 
8 Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről, 1995. 
március 19. 
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egészítette ki, de a többi együttműködési területtel együtt ez is leginkább csak a kormányzati 

struktúrát érintette. 

Mindezt az állapotot tovább nehezítette az unitárius jellegű Magyarország és a decentralizált 

jellegű Szlovákia intézményi berendezkedésében, egymást nem fedő közigazgatási 

egységeiben, a regionális, illetve helyi önkormányzatok határon átnyúló együttműködéseinek 

megvalósításában, illetve erre vonatkozó jogosítványokban, továbbá a közös tanácskozó, 

végrehajtó szervek létrehozásában, s nem utolsósorban a megvalósult együttműködések jogi 

kereteinek kialakításában tapasztalható ellentétek, eltérések nehézkes kezelése. 

S bár a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának (1985) alapelvei hatottak Magyarország 

és a környező országok együttműködéseire (különösen, hogy a Chartát Magyarország összes 

szomszédja aláírta, s így – külön központi engedély nélkül – az egyes szomszédos országok 

helyi önkormányzatai jogosulttá váltak együttműködni például Magyarországon működő 

önkormányzatokkal9), e szabadság a területiség szempontjából regionális jellegű megyei 

önkormányzatok számára már nem adatott meg. Ezen a helyzeten kívánt változtatni a 

Regionális Önkormányzatok Európai Chartája10, valamint a Madridi Keretegyezmény és 

annak 1995. évi Kiegészítő Jegyzőkönyve, mikor a regionális önkormányzatok szerepét és 

jelentőségét igyekezett növelni a határ menti kapcsolatok terén. 

A regionális (nálunk megyei szinten kezelt) önkormányzatiság térnyerésével felerősödött az 

igény, hogy a regionális önkormányzatok együttműködését – hatáskörök biztosítása mellett – 

részletesen szabályozzák az államok. Tény azonban, hogy a Magyarország határain tapasztalt 

folyamat, miszerint a nagyobb területi kiterjedéssel létrejövő, de csak lazább intézményesülési 

formát felmutatni képes szerveződések helyét (lsd. Kárpátok Eurorégió) fokozatosan átvették 

a kisebb, funkcionálisabb, ténylegesen működni képes regionális, illetve helyi jellegű 

kapcsolatok. Mindez egybevág azzal a folyamattal, hogy hosszabb távon a helyi, regionális 

szereplők alulról induló összefogásából kialakuló szerveződések mutatkoznak a 

legéletképesebbeknek. Ez azt is eredményezheti, hogy éppen e szerveződések válnak majd 

táptalajává az EGTC-szervezeteknek, akár széthullásuk árán, akár ösztönzőleg ható 

fennmaradásuk révén. 

Mindenesetre a lokális jellegű eurorégiók fejlődését beárnyékolja, hogy fejlesztéseiknek 

éppen projekt-alapú működésük szab határt, hiszen ez a hosszabb távú stratégia kialakulását, 

és az intézményesülés folyamatát egyaránt akadályozhatja. 

                                                
9 Lsd. 10. Cikk 3. bekezdés, EURÓPA TANÁCS Európai Szerződések, ETS No. 121 Helyi Önkormányzatok Európai Chartája Strasbourg, 
1985.X.15. 
10 Tervezetét a Helyi és Regionális Közhatóságok Európai Kongresszusa fogadta el 1997-ben. 



 78

A magyar-szlovák határon több lokális jellegű eurorégió is alakult. Ilyen a Vág-Duna-Ipoly 

Eurorégió (1999), a Sajó-Rima Eurorégió (2000), a Neogradiensis Eurorégió (2000), az Ipel’-

Ipoly Eurorégió (2002), a Duna Eurorégió (2003), az Ister-Granum Eurorégió (2004) és a 

Zemplén Eurorégió (2004). 

Ezekre az eurorégiókra általában jellemző a két tagszervezet - egy közös munkaszervezet 

működési forma, amely azonban érdemben nélkülözi a közös munkaszervezetek elvárható, 

jogi személyeket megillető jogképességének előnyeit. Nem véletlen, hogy az egységes jogi 

személyiség és az erre épülő intézményesülés híján, a területükkel határos, illetve azt átfedő 

EGTC-szervezetek alapítása mellett az eurorégiók felbomlási folyamata érezhetően 

megkezdődött. 

 

 

2.5.3 Az EGTC jogintézményének előzményei 

 

Az Európai Bizottság 2005 júliusában tette közzé az új programozási időszak kohéziós 

politikájának prioritásait tartalmazó Közösségi Stratégiai Irányelveket11. Az Irányelvek szerint 

az európai területi együttműködés célkitűzés arra irányul, hogy az Unió területének 

erőteljesebb integrációját mozdítsa elő annak minden vonatkozásában. 

A határ menti együttműködések elősegítését több új közösségi jogszabálytervezet is 

megcélozta.  

Ilyen jogszabálytervezet volt  

- az Európai Regionális Fejlesztési Alapra (ERFA) vonatkozó rendelettervezet;  

- a Határ menti Együttműködés Európai Csoportja létrehozásáról (European grouping of 

Cross-border cooperation, EGCC) szóló rendelettervezet, melynek neve, a rendelettervezet 

legutolsó változata szerinti területi hatály kiterjesztése miatt12 „Területi Együttműködés 

Európai Csoport”-ra (European grouping of territorial cooperation, EGTC) változott13,  

- a tagállamok külső határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint 

a Schengeni Végrehajtási Egyezmény és a Közös Konzuli Utasítás módosításáról szóló 

tervezet; 

                                                
11 Címe: Kohéziós politika a növekedés és a foglalkoztatás támogatására: közösségi stratégiai iránymutatások a2007–2013 között idõszakra. 
12 COM [2004] 496 final [11689/04 REGIO 6 CADREFIN 26] – A területi hatály a határ menti részeken kívül az interregionális és a 
transznacionális együttmûködésekre is kiterjedt. 
13 A rendelettervezet személyi hatálya csak az Európai Unió tagállamaira terjed ki, vagyis a csatlakozásra váró országokkal és az Unión 
kívüli országokkal való együttmûködésre nem vonatkozik. 
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- a Területi Együttműködésére létrejött Határmenti Csoportokra (Territorial Grouping of 

Territorial Cooperation, TGTC) vonatkozó egységes jogi szabályozásáról szóló 

egyezménytervezet14.  

 

A tervezetek közül elsősorban az EGTC-re vonatkozó anyag került a figyelem középpontjába, 

hiszen „alulról építkező” (bottom up) politikájával szokatlanul nagymértékben bővítette a 

helyi önkormányzatok jogi és adminisztratív mozgásterét. További hangsúlyos eleme volt 

rendeleti formájának számon kérhető jellege, valamint szakpolitikai irányultsága, melyhez 

viszonylag szűk politikai mozgástér társult. 

A jogszabály kibocsátásának időszerűsége megkérdőjelezhetetlenné vált, hiszen a határon 

átnyúló együttműködéseket a korábban jelzett megszorítások folyamatosan hátráltatták. S bár 

rendeleti formája miatt végrehajthatósága nem függött a tagállami jogi normáktól, nemzeti 

szinten mégis szabályozni kellett azokat az eljárási szabályokat (alapítás, nyilvántartásba 

vétel/regisztráció, megszűnés, törvényességi-ellenőrzési stb.) amelyek tekintetében az adott 

tagállam szervei váltak illetékessé. 

Az Európai Parlament és a Tanács végül 2006. július 5-én, 1082/2006/EK számú rendeletével 

(Rendelet) fogadta el az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló új jogszabályt. 

Magyarország volt az első uniós tagállam, amely a rendelet előírásainak eleget téve, 

határidőre létrehozta saját nemzeti EGTC-jogszabályát (az európai területi együttműködési 

csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvényt), amely a Rendelettel egy időben, 2007. 

augusztus 1-jén lépett hatályba. Szlovákia a Rendelet végrehajtásához szükséges 

szabályozását 2008. májusában fogadta el (90/2008 sz. az európai területi együttműködési 

csoportosulásról és az 540/2001 sz. állami statisztikáról és annak módosításáról szóló 

törvény). 

Az EGTC szabályozás létrejöttével a határon átnyúló együttműködések lehetőséget kaptak 

arra, hogy intézményesült, az adott székhely szerinti tagállam jogi személyiségeit megillető 

legteljesebb jogképességgel bíró érdekközösséggé váljanak, amely szerveződési forma a 

közeljövőben, várhatóan a legeredményesebb határon átnyúló együttműködések jellemzője 

lesz. 

 

                                                
14 Az Európa Tanács Önkormányzati Szakbizottságának Határ menti Albizottsága (LR-CT) 2006. márciusi ülésén felvetődött, hogy a 
Madridi Egyezmény 3. kiegészítõ jegyzõkönyv helyett egy önálló, az eurorégiókra vonatkozó jogforrás szükséges. Az erre vonatkozó TGTC 
egyezménytervezet szerint az egyezmény létrehozásának célja, hogy a területi együttmûködésbõl származó elõnyök kihasználása érdekében 
az együttmûködõ partnerek felelõssége és rendje szabályozásra kerüljön.  
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2.5.4 Az EGTC gyakorlati haszna 

 

Az EGTC működésének célja elsősorban a közösségi finanszírozású, gazdasági-társadalmi 

kohézió előmozdítását célzó programokban való közös részvétel, de közösségi finanszírozású 

együttműködések közös menedzselésére is létrehozhatóvá válik. 

Az EGTC önálló jogi személyként jelenik meg minden érintett tagállamban. Alapításához két 

EU-s tagállam különböző szintű entitásainak (pl. önkormányzatok), a közbeszerzési 

rendelkezések hatálya alá eső intézményeknek, illetve maguknak az államoknak a szándéka 

szükséges. EU-n kívüli entitások abban az esetben vehetnek csak részt egy EGTC 

munkájában, amennyiben az adott ország jogszabályai ezt lehetővé teszik, vagy az EGTC 

székhelyét biztosító tagállammal erre vonatkozó államközi szerződést írtak alá (a kialakuló 

uniós jogértelmezés szerint fenti két feltétel együttes teljesülése szükséges az EU-n kívüli jogi 

személyek csatlakozásához). 

Az EGTC önálló jogi személyisége azt jelenti, hogy a szervezet a székhely szerinti tagállam 

belső joga szerint, közjogi vagy magánjogi jogalanyi formában, a legszélesebb 

jogképességgel rendelkezik (a tagok hatósági jogkörei azonban nem vehetők át!). 

Egy EGTC-szervezet önálló jogi személyiségének megfelelően saját alkalmazottakat 

foglalkoztathat, ingó és ingatlan vagyonnal rendelkezhet az együttműködés által érintett 

tagországokban, valamint intézményeket és vállalkozásokat hozhat létre és működtethet 

közhasznú céljai elérése érdekében. Az EGTC-szervezet működhet projekttársulásként, 

menedzselhet EU-s programokat, és eljárhat az érintett tagállamok hatóságai irányában. 

Az EGTC-szervezetek EU-n belüli közösségi-politikai státusza tekintetében a tagállamok az 

együttműködések létrehozásába csak a konkrét alapítási folyamat során avatkozhatnak be 

(ekkor is bírósági jogorvoslat „kontrollja” mellett), vagyis elméletileg kizárt az előzetes 

politikai szűrés lehetősége. 
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2.5.5 Az EGTC-rendelet főbb elemei 

 

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által 2006. július 5-én elfogadott 

1082/2006/EK rendelet fontosabb rendelkezései: 

 

 Alapdokumentumok 

Az EGTC-nek Egyezménnyel és Alapszabállyal (mely utóbbi az Egyezmény teljes szövegét is 

magába foglalja) kell rendelkezni; e dokumentumok tartalma a Rendelet szerint 

meghatározott. 

 

 Tagok 

EGTC-t minimum két EU-s tagállam és a területükön lévő entitások (elsősorban települési, 

valamint regionális hatóságok és önkormányzatok – vagyis egyfajta közjogi entitások) 

hozhatnak létre, de nem uniós (ún. harmadik) országok területi entitásai is csatlakozhatnak a 

korábban jelzett módon. 

 

 Szervezet  

Minimálisan létrehozandó szervek az Igazgató és a Közgyűlés, de a tagok ennél több szerv, 

illetve intézmény létrehozásában is megállapodhatnak; székhely: valamely tagállam területén. 

 

 Alkalmazandó jog, alávetés, jogorvoslat 

Amennyiben bármely tagállam székhely szerinti tagállammá válik, a belső joga szerinti 

legteljesebb körű jogképességet köteles az EGTC számára biztosítani. 

Alkalmazandó jog: 1. Rendelet, 2. Egyezmény, Alapszabály, 3. székhely tagállam vonatkozó 

szabályai, 4. adott (jellemzően föderális berendezkedésű) tagállamon belüli, saját jogi 

szabályozással bíró terület (pl. tartomány) jogszabályai (de ekkor is figyelemmel az adott 

tagállam alkotmányos jogrendjére). 

Amennyiben bármely tagállam részéről csatlakozni kívánó entitás korlátolt felelőssége 

felmerül (általában az általuk kezelt közpénzek védelme érdekében), az adott EGTC-szervezet 

korlátolt felelősségű szervezetként kerül bejegyzésre (ez esetben a másik tag, illetve tagok 

szabadon dönthetnek arról, hogy korlátozzák-e saját felelősségüket). 

Jogorvoslat a tagok egymás közötti vitáiban: közösségi jogszabályok, vagy ha azok az adott 

esetre előírásokat nem tartalmaznak, akkor a székhely szerinti tagállam illetékes bíróságai. 
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Jogorvoslat a tagok és harmadik személyek közötti vitában: a harmadik személyek számára 

fellebbezési jogokat biztosító alkotmány szerinti tagállam illetékes bíróságai. 

 

 Létrehozás, megszüntetés 

Létrehozás: a jóváhagyási eljárás a tagállamok részéről minden leendő tag EGTC-szervezetbe 

történő belépéséhez kötelező, míg a nyilvántartásba vételi eljárás már csak a székhely szerinti 

tagállam kijelölt szerve előtt folyik; 

Megszüntetés: az Egyezményben foglalt vonatkozó rendelkezések, továbbá illetékes bíróság, 

illetve hatóság döntése, valamint tagállam egyéb illetékes szervének kezdeményezése alapján 

 

A magyar szabályozás néhány eleme 

 

A magyar EGTC-szabályozás tartalmi kialakítását nagymértékben meghatározta, hogy a 

Rendelet egyes elemei kötelezőek a tagállamokra nézve, így azokat vagy az uniós jogszabály 

rendezi és nem igényel belső szabályozást (pl. jogviták kérdése) vagy csak „lefordítani” kell a 

hazai jogi nyelvezetre.  

Tartalmilag a magyar szabályozás alábbi néhány elemét érdemes kiemelni15. 

 

 Területi, személyi hatály 

A csoportosulások területi hatálya a magyarországi székhelyű csoportosulásokra és a külföldi 

székhelyű csoportosulásban a magyar jog szerinti tag részvételére vonatkozik. A személyi 

hatály a Rendeletet követi, mely személyi kör meghatározása a közbeszerzésekről szóló 2003. 

évi CXXIX. Törvény (Kbt.) vonatkozó ajánlatkérői kört fedi le. Érdemes megjegyezni, hogy 

miközben az együttműködésnek harmadik ország jogalanyai is tagjai lehetnek, de maga a 

harmadik ország erre nem jogosult. 

 

 Alapítás 

A csoportosulás Egyezménnyel és Alapszabállyal együtt, önkéntesen hozható létre. A 

létrejövő szervezet tevékenysége sokrétű lehet, így például programvégrehajtóként 

management szervezet (pl. Irányító Hatóság), projektvégrehajtóként ún. „vezető partner”, 

vagy kizárólag hazai források felhasználásával projekttársaság formában, illetve tartalommal 

működhet. 

                                                
15 Az elemzéshez felhasználva: T/2934. számú törvényjavaslat az európai területi együttműködési csoportosulásról, Budapest, 2007. május 



 83

Bármely tevékenységi formát is választják – figyelembe véve az önkormányzatokat érintő 

felelősségi rendszert – a csoportosulás magyar önkormányzati tagja csak korlátozott 

felelősséggel vehet részt a működésben. 

Az alapítás esetén az alapszabály elkészítéséhez figyelembe kell venni az uniós Rendeletet, a 

magyar törvényt és Felek által kötött Egyezményt. A létrejövő szervezet a Ptk szerinti 

gazdálkodó szervezet16 (amely a jogi személyek között önállóan nem lesz nevesítve), amely 

egyúttal közhasznú szervezetté is minősíthető17. 

A szervezet bejegyzése a székhely szerinti tagállam joga szerint történik. Ez a nyilvántartásba 

vételi eljárás Magyarországon, nemperes eljárás keretében, egyelőre a Fővárosi Bíróság 

kizárólagos illetékességébe tartozik. Amennyiben a csoportosulások nagyobb számban 

jönnének létre, a bejegyzések nagy valószínűséggel megyei szintre kerülnek le (a bejegyzés 

természetesen ekkor is jogi képviselő útján történik). 

Bejegyzéskor a csoportosulások illetékmentességet18 élveznek és a nyilvántartásba vétel 

napjától a csoportosulás jogi személy. 

Érdemes megjegyezni, hogy míg a csoportosulások természetét illetően a Rendelet 

kifejezetten közjogias intézményben gondolkodott, addig a magyar szabályozás magánjogias 

természetű, átszőve közjogias elemekkel (pl. kik vehetnek részt a csoportosulásban, lsd. a 

Kbt. érintett személyi körét ).  

A csoportosulás létrehozhat további szervezeteket is, melyeknél elsősorban arra kell 

figyelemmel lenni, hogy a felelősségi rendszer részletesen ki legyen dolgozva. Ebben az 

esetben a gyakorlat fogja megválaszolni, hogy a szervezet (leányvállalat, illetve 

fiókszervezet) a részes tagállamok, illetve harmadik tagállam területén milyen feltételekkel, 

milyen jellegű tevékenységet folytathat. 

Egy csoportosulás megalapítása mellett a jogelődjének tekinthető eurorégió ugyanazon 

szervezeti formában és tartalommal továbbműködhet. Két, területi átfedéssel bíró 

szervezetnek azonban csak akkor éri meg egymás mellett dolgozni, ha mindezt alapos 

gazdasági elemzéssel támasztották alá. E tekintetben továbbgondolásra érdemes a két 

szervezet közös munkaszervezetének lehetősége, tevékenységük pénzügyi elkülönítése s 

mindezek kellő jogi megalapozása. A két szervezetben való gondolkodás például akkor 

célszerű, amikor egyes tevékenységekre korlátozott felelősségvállalású szervezet nem 

                                                
16 Ptk. 685.§ c) pontjának első mondatának, valamint a Csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. Törvény (Cstv.) 3.§ (1) 
bekezdés a )pontjának módosításával 
17 A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 2. § (1) bekezdésének i) pontjának beiktatásával 
18 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény (Itv.) 57. § (1) bekezdés e) pontjának módosításával 
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pályázhat, viszont a vele párhuzamosan működő másik szervezet (eurorégió) nagy 

valószínűséggel megfelel majd a pályázati kiírás feltételeinek. 

 

 Gazdálkodás 

A csoportosulás tagjai a vagyoni és tulajdoni viszonyokról egymás között állapodnak meg. A 

csoportosulás az Egyezményben meghatározott cél érdekében önállóan gazdálkodik és 

Alapszabályban rögzített vállalkozási tevékenységet is végezhet. 

 

 Felügyelet, gazdálkodás 

A csoportosulás, mint jogi személy felett a törvényességi felügyeletet az ügyész gyakorolja, 

míg a csoportosulás gazdálkodásának ellenőrzésére az Állami Számvevőszék jogosult. 

Közösségi források felhasználása esetén a felügyeletet a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 

(KEHI) végzi. A működést, illetve tevékenységet egyéb szervek (APEH, VPOP stb.) is 

végezheti. 

 

 Megszűnés, megszüntetés 

Bár a csoportosulás több módon is megszűnhet, az mindegyikben közös, hogy csak jogutód 

nélkül szűnhet meg, kizárólag végelszámolás formájában (kivéve a fizetésképtelenséget, 

amelyet csődeljárás követ). 

A jogutód nélküli megszűnés oka egyértelmű: a közösségi pénzek felhasználásának és az 

azokkal történő elszámolás biztonságának fokozása, a felelősség közös projektek kapcsán 

történő konkretizálása.  

 

 

2.5.6 A határon átnyúló együttműködések hazai szabályozási háttere 

 

Magyarországon a határ menti együttműködések kialakításában - köszönhetően az európai 

szintű önkormányzati törvénynek19 - kiemelkedő szerepet játszanak a helyi önkormányzatok. 

A velük szemben támasztott alapkövetelményeket uniós szinten a Helyi Önkormányzatok 

Európai Chartája20 határozta meg, melynek szellemisége, egyes rendelkezései megtalálhatók a 

magyar Alkotmány szabályai között21. 

                                                
19 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (vagyis a magyar önkormányzatok határon túli együttműködésének lehetősége  
már a Madridi keretegyezmény aláírása, vagyis 1992  előtt biztosítva volt!) 
20 Elfogadva: 1985. október 15., Strasbourg. 
21 Kihirdette: az 1997. évi XV. Törvény. 
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A szabályozás értelmében “a helyi önkormányzat szabadon társulhat más helyi 

önkormányzattal, érdekei képviselete és védelme céljából területi, valamint országos 

érdekképviseleti szervezetbe tömörülhet, feladat- és hatáskörében együttműködhet külföldi 

helyi önkormányzattal, beléphet nemzetközi önkormányzati szervezetekbe. A külföldi 

önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való 

csatlakozásról a képviselő-testület minősített többséggel dönt, mely döntés az Ötv. 10. § (1) 

bekezdés f) pontja értelmében a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik”22. 

 

A régiók tekintetében ugyancsak jogszabály23 hatalmazza fel a regionális fejlesztési 

tanácsokat, hogy megállapodást köthessenek külföldi régiókkal, illetve részt vegyenek 

nemzetközi együttműködésekben. 

Mivel a Magyar Köztársaság Alkotmánya, illetve a nemzetközi szerződéskötési eljárásról 

szóló 1982. évi 27. törvényerejű rendelet úgy rendelkezik, hogy a Magyar Köztársaságban 

nemzetközi szerződést csak az Országgyűlés, a kormány és a köztársasági elnök köthet, ebből 

következően a magyar helyi önkormányzatok, régiók csak magánjogi kérdésekben dönthetnek 

szabadon, ekkor is pénzügyi lehetőségeik függvényében. 

Nemzetközi kitekintésben a helyi önkormányzatokat érintő, jelenleg hatályban lévő, határon 

átívelő együttműködésről szóló megállapodások közül a már említett, Szlovákiával kötött 

kétoldalú megállapodásokat lehet megemlíteni. 

Ugyancsak idetartozik a Madridi Keretegyezmény kérdése is azzal a megjegyzéssel, hogy a 

két Kiegészítő Jegyzőkönyv aláírása és ratifikálása jelenleg nincs napirenden 

Magyarországon. Ehhez ugyanis a helyi önkormányzatoknak nemzetközi jogalanyiságot 

kellene biztosítani, amely – többek között – az Alkotmány módosítását tenné szükségessé. 

A határ menti együttműködés kérdése az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK)24 

tartalmi elemeként került be a fejlesztéspolitikáról szóló parlamenti előterjesztésbe, majd a 

2005. december 19-én az elfogadott országgyűlési határozatban . A határozathoz csatolt OFK 

vitaanyagról hamar kiderült, hogy bár több ponton érinti a határ menti együttműködés 

kérdését, nem részletezi az eurorégiók, mint sajátos szervezetek kérdését, nem említi az 

ország jelenlegi eurorégiós szervezeteit, EU-tapasztalatait, nem hívja fel a figyelmet az EU-

ban egyre inkább terjedő eurorégiók fontosságára, valamint az ahhoz való csatlakozás 

szükségességére. 

                                                
22 Az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés h) pontja és az Ötv. 1. § (6) bekezdés c) pontja szerint. 
23 A területfejlesztésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 17.§-a. 
24 96/2005. (XII.25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról. Kihirdetve a Magyar Közlöny 168. számában. 
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Helyette általános érvénnyel szól a határokon átnyúló kapcsolatok jelentőségéről és kiemeli, 

hogy Magyarország határ menti térségei többnyire elmaradott területek, melyek fejlesztésében 

az határ menti térségi funkció fontos szerepet játszhat. Jelzi, hogy a határ menti fejlesztések 

fontos dimenziója a határon túli magyarok szervezeteivel, intézményeivel való 

együttműködés erősítése, a közös nyelv, illetve kultúra kínálta előnyök hasznosítása.25”  

Az OFK-ban megfogalmazott általánosságok ellenére a Magyar Országgyűlés a kormány 

(azon belül is az önkormányzati és területfejlesztési miniszter) által, 2007. május 04-én 

benyújtott, EGTC-törvényjavaslatot sürgősségi módban tárgyalta, majd 2007. július 9-én 

elfogadta. Az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 2007. évi XIXC. 

Törvény a Magyar Közlöny 91. számában jelent meg. 

 

                                                
25 Im. OFK2:59–60 

A 2006-ban elfogadott EGTC-rendelet forradalmian új helyzetet teremtett a határon átnyúló 

együttműködések terén. Maga a rendelet egyben egy újfajta szemléletmódot is megjelenít, 

amely az ilyen típusú együttműködések normatív szabályozását és ezáltal jelentőségük 

elismerését hozza magával. 

Várható, hogy a következő tervezési időszakban ez a szemléletmód tovább erősödik, ami az 

uniós intézmények és támogatási források szintjén is meg fog jelenni. 

Célszerű ezért a legújabb trendnek megfelelően erősíteni a határon átnyúló kapcsolatokat, 

intézményesíteni azokat, és egy stratégiai kereten belül megkezdeni a fejlesztéseket. 
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3. A HELYZETÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA: SWOT-ANALÍZIS 

 

A helyzetelemzés összegzéseként egy SWOT-analízist készítettünk. Az analízis célja, hogy 

kijelölje a fejlesztési stratégia kereteit. Ezért az elemzés során azokra a tényezőkre 

koncentráltunk, amelyek a határon átnyúló együttműködés szempontjából relevánsak. Ez azt 

jelenti, hogy nem a megye adottságait, helyzetét értékeltük általában, hanem azokat meglévő 

erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket, amelyek a határon átnyúló megyei 

együttműködést érintik. 

 

Belső tényezők – Erősségek Belső tényezők – Gyengeségek 

- széles, tájilag, kultúrtörténetileg és 

társadalom-földrajzi adottságait 

tekintve is összefonódó, dinamikus 

folyosók mentén fekvő és ezáltal 

ésszerűen fejleszthető határtérség 

- számos helyi szándék, igény a 

határátkelők bővítésére 

- többségében jó közlekedési 

kapcsolatok a távolabbi 

főközpontokkal (pl. Bécs, Budapest) 

- kedvező adottságok logisztikai 

fejlesztésekhez 

- a határokon átívelő foglalkoztatás 

egyszerűsödése, a munkaerő-

migráció akadályainak csökkenése 

- turisztikai tengely a határ mentén 

- számos központ vonzáskörzete 

jócskán átnyúlik a határon, ez 

vezérmotívuma lehet a racionális 

határon átívelő együttműködéseknek 

- pozitív példák a térségben 

megvalósult sikeres határon átnyúló 

együttműködésekre 

- a határátlépési pontok szűkössége, 

kapacitásaik korlátoltsága 

- a belső közúti és (különösen) vasúti 

közlekedési kapcsolatok gyengék 

- súlyos elöregedési folyamatok, 

amelyek a jövőben az aktív korú 

népesség területi elhelyezkedését is 

átrajzolhatják 

- jelentős belső területi 

egyenlőtlenségek a gazdasági 

aktivitás és a foglalkoztatás terén 

- sok esetben gazdaságtalan intézményi 

működés a határ által torzított 

közigazgatási vonzáskörzetek miatt 

- a határon átívelő kapcsolati 

lehetőségek kiaknázatlansága 

- negatív példák a térségben elhalt 

határon átnyúló együttműködésekre 

- a régióban aktuális fejlesztési 

dokumentumokban, jelentőségéhez 

képest alulreprezentált téma a határon 

átívelő összehangolt tervezés, 

fejlesztés 
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Külső tényezők – Lehetőségek Külső tényezők – Veszélyek 

- a két állam viszonyának javulása 

- egyre oldódó határhelyzet, a határon 

átnyúló együttműködéseknek 

kedvező európai légkör, kedvező 

jogszabályi környezet 

- a Bécs–Pozsony–Budapest fejlődési 

tengely adta lehetőségek 

kihasználása: dinamikusabb 

gazdaság, jobb foglalkoztatási 

helyzet, nagyobb népességmegtartó 

erő 

- a Duna elválasztó szerepének 

összekötő szereppé formálása 

- Európai Duna Stratégia 

- mélyebb határon átnyúló 

együttműködésekkel gazdaságosabb 

intézményi működés érhető el 

- a két állam viszonyának romlása 

- a gazdasági válság kedvezőtlen 

hatásai 

- a Bécs–Pozsony–Budapest fejlődési 

tengely hatásai csak a nagy 

közlekedési korridorok közvetlen 

közelében érvényesülnek, a folyosók 

elszívhatják a térség erőforrásait, ha 

nem megfelelő a belső átcsatornázás 

- a Duna elválasztó szerepének 

fennmaradása 

- a dinamikus szektorokban magas 

arányú külföldi tőke veszélyezteti a 

térség helyi energiáit, érdekeit, 

környezeti, természeti értékeit 

 

1. Geopolitikai tényezők 

 

A két megye fő fejlesztési tengelye a Duna. Ezt a tényt azért fontos hangsúlyozni, mert a 

Duna egyben államhatár is. Az előző évtizedekben a szigorú határőrizet miatt a Duna nem 

fejthette ki azt a kedvező területfejlesztési hatást, amit Németországban vagy Ausztriában 

betölt. A helyzetet tovább súlyosbította a dunai hajózás biztonságának megoldatlansága és az 

ehhez kapcsolódó magyar-szlovák vízlépcsőviszály. 

Az átkelőhelyek alacsony sűrűsége és a meglévő átkelőhelyek szűk kapacitásai miatt a határ 

menti térségekben az együttműködés infrastrukturális feltételei nem alakultak kedvezően. 

Mindez azt eredményezte, hogy a Duna szerves térszervező és térségfejlesztő hatásai nem 

jelentkeztek markánsan, a folyó inkább elválasztó szerepet töltött be, és szellemi értelemben 

ma is ezt tölti be. 

Emiatt jelentősen felértékelődtek a két határ menti megye külső kapcsolatait biztosító 

gyorsforgalmi úti és vasúti kapcsolatok. Ezek a kapcsolatok azonban nem egymás irányába, 

hanem egymástól elfordították a potenciális partnereket. Az eltérő érdekek miatt a határon 
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átnyúló együttműködések a formális szinten maradtak, nem eredményeztek valódi, stratégiai 

szintű együttműködést. 

A geopolitikai adottságok között kell megemlíteni a három főváros (Bécs, Pozsony, 

Budapest) viszonylagos közelségét. A két megye a nagyvárosok vonzáskörzetének éppen a 

peremén helyezkedik el, ami lehetőséget biztosítana alcentrumi szerepek felvállalására. 

Amikor tehát az erősségek között „dinamikus folyosók mentén fekvő és ezáltal ésszerűen 

fejleszthető határtérség”-ről beszélünk, akkor ezt a potenciált szeretnénk kiemelni. 

További geopolitikai sajátosság, hogy a határátkelők mentén spontán módon alakultak ki 

határon átnyúló agglomerációk, amelyek már ma is ellátnak bizonyos közszolgálati 

funkciókat. Ezek a határon átnyúló vonzáskörzetek egyben a közös fejlesztések fő célterületei 

is lehetnek. 

A megyei stratégiának egyfajta mankóként kell szolgálnia egy újfajta, stratégiai szintű 

együttműködéshez. Ez az együttműködés az egyes szektoriális fejlesztési programok 

egymásra irányultságához is kedvező feltételeket teremthet, ami hozzájárulhat egy közös 

fejlesztési munka elindításához. Mindez újrastrukturálhatja a két megye kapcsolatrendszerét, a 

fejlesztési tengelyek közös kihasználását. 

Erre a munkára a legnagyobb veszélyt (amint azt az interjúalanyok is kiemelték) a két állam 

közötti politikai viszonyok romlása jelenti. A kedvezőtlen politikai légkörben vállalhatatlanná 

válik minden határon átívelő kezdeményezés.  

E tekintetben meghatározó lehet, hogy 1992 óta az Európai Unión belül folyamatosan 

erősödik a határon átnyúló együttműködések támogatottsága, ehhez finanszírozási, jogi, 

intézményi garanciákat sikerült kialakítani, és a közösségi politikák között az ilyen 

együttműködésekre mint az európai integráció kísérleti terepeire tekintenek. A kiemelt 

figyelem és a támogatás, a kedvező európai légkör segíthet a geopolitikai adottságok mindkét 

fél számára előnyös kihasználásában. 

 

 

2. Közlekedés-földrajzi adottságok 

 

A két megyét a VII-es és a IV-es korridor érinti. A Duna ma szinte semmiféle térségfejlesztő 

erőt nem gyakorol a két megyére. A két közúti határátkelő helyi-térségi kapacitással működik, 

jelentős vertikális (pl. a két megyeközpontot integráló) tengelyek kialakulását nem segíti elő. 

Komoly esélyt adhat a térségnek az Európai Duna Stratégia, amelynek kiemelt célja a Duna 

hajózhatóságának biztosítása, valamint a tervezett két új közúti Duna-híd megépítése, 
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amelyek a megyei belső kapcsolatokat és a két megye makroregionális viszonyrendszerét is 

kedvezően érinthetik. A kisebb révátkelési lehetőségek a napi szintű kapcsolattartást, a 

munkaerő-migráció területi kiterjedésének bővülését, valamint a térségi szintű idegenforgalmi 

együttműködések számának növekedését eredményezhetik. Ezeknek a kapcsolatoknak a 

kialakítására komoly igény mutatkozik a határtérségben. Mindez a Duna összekötő 

szerepének erősítését idézheti elő megfelelő megyei és állami támogatás mellett. 

Komoly hiányosság a vasúti összeköttetés gyengesége, a vasúti szállítások korridorokhoz 

kötöttsége, amely ráadásul a két megyében egymással versengő párhuzamosságokat 

eredményez. Célszerű volna a meglévő logisztikai kapacitásokat a közös fejlesztési célok 

szolgálatába állítani és közösen fejleszteni. Ez lehetővé tenné egy területileg 

kiegyensúlyozottabb fejlesztési munka elindítását is. Jelenleg ugyanis a IV-es tengely mentén 

megfigyelhető fejlesztésekkel szemben a határon átívelő logisztikai projektek hiányoznak. 

Ezáltal a Bécs-Budapest tengely gravitációs ereje inkább kiszívja a határtérségből az 

erőforrásokat, ahelyett hogy erősítené azokat. Amennyiben ezek a széttartó tendenciák 

meghatározóak maradnak, úgy több kedvezőtlen folyamat is megerősödhet. Egyrészt a két 

megye egymástól eltartó irányú, helyzete miatt gyakran egymással rivalizáló fejlesztéseket 

fog megvalósítani. Másrészt továbbra is gyenge marad a közös határtérség fejlesztése iránti 

igény, a belső hálózati kapcsolatok nem alakulnak ki, ezáltal a területi kohézió gyenge marad, 

a fejlettségbeli különbségek növekedni fognak. Harmadrészt várható a területi dezintegráció, 

vagyis hogy a határ menti térségek a két megyétől függetlenül, belső, természetes 

szükségleteiknek megfelelően, koordináció nélkül kezdenek fejlesztésekhez, amely további 

feszültségeket idézhet elő a két megye belső strukturális viszonyait tekintve. 

Amennyiben az együttműködés a belső hálózati kapcsolatok kialakítását, a közös logisztikai 

fejlesztések elindítását segíti, ezek a veszélyek a tágabb értelemben vett régió fejlesztési 

esélyévé is válhatnak. 

 

 

3. Intézményi keretek 

 

A határon átnyúló együttműködésekkel kapcsolatos szkepszist erősítik az eddigi intézményes 

kezdeményezések, amelyek jó része elbukott. Kedvezőtlen légkört teremt az a tudat, hogy a 

Vág-Duna-Ipoly Eurorégió, az Ipoly Eurorégió, a Duna Eurorégió gyakorlatilag befejezte 

működését. Ezzel ellentétes hatása lehet a formálódó EGTC-knek, amelyek azonban csak egy-
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egy szűk határ menti sávban fejtik ki hatásukat. Az új intézményi keretek mindazonáltal 

ösztönzőleg hathatnak a megyei vagy annál szélesebb körű együttműködések felélesztésére is. 

Az EGTC mint jogi keret egyben az intézmények közötti együttműködéseket is erősítheti, sőt 

közös intézmények, vállalkozások létrehozását is segítheti. A kedvező uniós jogszabályi 

környezet így közvetetten a két megye együttműködési feltételeit is javíthatja. 

A meglévő testvér-települési együttműködések koordinációja, tematizációja hasonló hatást 

érhet el. Itt is a meglévő adottságok tudatosabb kihasználása lehet a cél. 

 

 

4. Társadalmi adottságok 

 

Mint láthattuk, a térség demográfiai képe nem egységes. Vannak elöregedő társadalmú, fogyó 

népességű területek, míg máshol (bár bizonyos mértékű fogyás mindenhol jellemző) ezek az 

értékek kedvezőbben alakulnak. Ez a jövőben a munkaerő mozgásának átrendeződését is 

magával hozhatja. Amennyiben a határon átívelő munkaerőmozgás lehetősége nem javul 

tovább (vagy esetleg nehezebbé válik), a demográfiai helyzet áttételesen komoly területi 

egyenlőtlenségeket okozhat a foglalkoztatásban és ezzel a gazdaságban is, a térség nem tud 

majd közös pályán, egyenletesen fejlődni. Viszont ha erősödnek a határon átnyúló 

kapcsolatok, az nagyobb területi kiegyenlítettséghez, nagyobb gazdasági potenciálhoz (ezáltal 

nagyobb népességmegtartó erőhöz) vezethet; következésképpen orvosolhatja a demográfiai 

problémák nagy részét. Ehhez persze a külső összetevőknek is kedvezően kell alakulniuk. 

Egy határon átnyúló stratégia közvetlenül nem tudja befolyásolni a kedvezőtlen demográfiai 

folyamatokat, azok mindig szorosan összekapcsolódnak más gazdasági és mentális 

feltételekkel. A határok megnyitása, a két nép közeledése, a közös fejlesztések mindazonáltal 

kialakíthatnak egy olyan kedvező légkört, amely áttéttelesen a jelenlegi kedvezőtlen 

demográfiai folyamatokra is jó hatást gyakorolhat. 

 

 

5. Gazdasági adottságok 

 

A két megye összességében közepesen fejlett státuszú, erőforrások tekintetében jóval 

kedvezőbb helyzetben van, mint a keleti megyék. Az uniós majd a schengeni csatlakozás 

révén megnyíló határok kedvező feltételeket biztosítottak a munkaerő-migrációhoz, a 
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vállalkozások megjelenéséhez. Számos olyan beruházás létesült az elmúlt évtized során, 

amelyek tudatosan számoltak a határon túli népesség meglétével. 

A 2008-ban kirobbant gazdasági válság ezeket a folyamatokat lefékezte. A növekvő 

munkanélküliség a határon túli munkaerő alkalmazásával ellentétesen hat, a befektetők 

csökkentik kapacitásaikat, és azok a munkavállalók, akik a határ túloldalán meglévő 

elhelyezkedési lehetőségekre építették jövőjüket, most a határ innenső felén is támasz nélkül 

maradtak. Ez a törékenység csak akkor kezelhető, ha a határok mentén tudatos, integrált, 

mindkét oldalt erősítő fejlesztések valósulnak meg. 

További veszélyforrást jelent a külföldi tőke magas aránya a régió vállalataiban. A gazdasági 

válság megmutatta, hogy a multinacionális vállalatok gyorsan hoznak, a helyi társadalom 

érdekeit ignoráló stratégiailag racionális döntéseket. Ez a jelenség rávilágít az érintett térségek 

gazdaságainak sebezhetőségére. A közös fejlesztéseknek erre a problémára is választ kell 

adniuk. 

 

Az elemzés összességében rámutat, hogy a jelenlegi, a két megye udvarias, ámde hűvös 

viszonyai által jellemezhető határ menti együttműködés tudatos, stratégiai szemléletű javítása 

nélkül nem várható a két megye versenyképességének látványos javulása sem. A határon 

átnyúló stratégia tétje éppen ezért jóval nagyobb, mintha csak a szimbolikus kapcsolatépítés 

dokumentumának tekintenénk. 
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KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE HATÁRON ÁTNYÚLÓ TERÜLETI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI STRATÉGIÁJA 
 

1. Az együttműködés céljai 

 

1.1 Forgatókönyvek 

 

A határon átnyúló együttműködés területén a megye előtt háromféle forgatókönyv áll. 

 

A) Status quo forgatókönyv. Lehetséges, hogy a jelenlegi viszonyok tartósan 

fennmaradnak. Ebben az esetben maga a megye érzékelhető módon nem fog tudni 

bekapcsolódni a határon átnyúló fejlesztési munkába, a Nyitrai kerülettel kialakított 

kapcsolatait a tervszerűség helyett az esetlegesség, tematikus szempontból 

felszínesség fogja jellemezni. 

A valódi határ menti fejlesztéseket az Ister-Granum EGTC, az új Pons Danubii EGTC, 

valamint a Hídverő Falvak Társulása fogja generálni, menedzselni. 

Ez azt is jelenti, hogy a helyi fejlesztések koordinációjára nem kerül sor, a határ menti 

együttműködés hasznaiból a két megye távolabbi területei nem részesülnek, nem 

indulnak el integrált fejlesztési programok, amelyek Komárom-Esztergom és Nyitra 

megyék geopolitikai pozícióját erősítenék. 

 

B) Eróziós forgatókönyv. Az is elképzelhető, hogy a külső (politikai és gazdasági) 

viszonyok további romlása miatt a ma meglévő szint alá süllyednek (erodálódnak) a 

megyeközi kapcsolatok. Ez nemcsak azt jelentené, hogy a megyének igen kis rálátása 

lesz a konkrét határon átnyúló fejlesztésekre, hanem azokat gátló folyamatokkal 

kellene szembenézni minden érintett szereplőnek. Míg ma a két megye udvarias 

kapcsolatai lehetővé teszik a támogatásra javasolt projektekről történő egyeztetést, 

akár közös projektek elindítását, addig ez a lehetőség a nagypolitikai viszonyok 

romlása esetén nyilván elveszne. 

A tartós gazdasági válság szintén csökkenti az erőforrásokat, amelyeket a különböző 

területi szereplők a határon átnyúló együttműködések fenntartására, fejlesztésére 

tudnak fordítani. 
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C) Offenzív forgatókönyv. Jelen stratégiai program egy olyan forgatókönyv 

elfogadásával, megvalósulásával számol, amely jelentősen bővíti Komárom-

Esztergom megye határon átnyúló együttműködési tevékenységének tematikáját, 

földrajzi kiterjedését. Az offenzivitás ebben az esetben a proaktivitást is jelenti, vagyis 

hogy a megye elébe megy a folyamatoknak, formálja azokat, azáltal a határon túli 

partnert is jobban be tudja vonni az együttműködésbe. 

Ezen forgatókönyv érvényesülése esetén azzal is számolunk, hogy a két megye 

hathatós segítséget képes nyújtani a kisebb határ menti kezdeményezéseknek, mind 

politikai, mind szakmai szempontból, képes kialakítani ezeknek a 

kezdeményezéseknek a koordinációjához szükséges kvázi-intézményi kereteket, és 

önállóan is generál határon átnyúló fejlesztéseket. Ebben az esetben a megye sikeresen 

kapcsolódik be a Duna Stratégia megvalósításába, Nyitra megyével egyeztetett 

formában. 

 

 

1.2 Stratégiai célkitűzések 

 

A stratégia legfontosabb célkitűzése, hogy Komárom-Esztergom megye váljon 

kezdeményező, minta értékű, proaktív szereplőjévé a magyar-szlovák határon átnyúló 

fejlesztéseknek. 

Ennek érdekében: 

 segítse elő a határon át vezető hálózati infrastruktúra fejlesztését 

 támogassa a határon átnyúló gazdasági, társadalmi és intézményi együttműködéseket 

 legyen képes önálló intézményi kapcsolatok kialakítására, fejlesztésére 

 legyen képes önállóan határon átnyúló projekteket, fejlesztéseket, együttműködéseket 

kezdeményezni, menedzselni, koordinálni, támogatni; 

 s mindezek révén járuljon hozzá a két ország partneri viszonyainak javításához, a 

politikai együttműködést nehezítő vitás kérdések megoldásához, egy fejlett, mindkét 

fél számára előnyös adottságokkal rendelkező határtérség kialakulásához; 

 ugyancsak a fentiek a feltételei annak, hogy a megye a Duna-völgyi együttműködés 

egyik meghatározó szereplője, a Bécs-Budapest tengely által nyújtott előnyök 

haszonélvezője legyen. 
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A fenti célkitűzések elérése feltételezi, hogy a megye  

 a mainál intenzívebb kapcsolatokat tart fenn a Nyitrai kerülettel,  

 fejlesztési programjainak elkészítésekor mindig számol a határon átnyúló fejlesztési 

lehetőségekkel 

 saját intézményein belül ösztönzi a határon átnyúló együttműködéseket 

 koordináló szervezetet hoz létre az ilyen tevékenységek irányítására, menedzselésére 

 aktívan támogatja a már létrejött határon átnyúló szervezeteket, és önmaga is részt 

vesz ilyenek létrehozásában, működtetésében. 

 

A felsorolt feladatok stratégiai szintű beavatkozásokat tesznek szükségessé az intézményközi, 

az infrastrukturális, a gazdasági és a társadalmi együttműködés területén. 

Az eredményes határon átnyúló együttműködés érdekében szükséges megteremteni ennek az 

együttműködésnek az intézményi feltételeit (amely egyben finanszírozási feladat is). A két 

megye kapcsolatainak erősítését szolgálja a határon át vezető hálózati infrastruktúra, a 

gazdasági és a társadalmi együttműködés feltételeinek javítása. 

A fentiekre tekintettel a stratégiai program négy területen javasol szektorális szintű 

beavatkozásokat: közlekedés, gazdasági együttműködés, társadalmi együttműködés, 

intézményi együttműködés. 
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2. A határon átívelő együttműködések stratégiájának elvi alapjai 

 

Az eurorégiós együttműködések egyidősek az Európai Gazdasági Közösséggel. Az első ilyen 

kezdeményezés a német-holland határon Eurégió néven alakult meg 1958-ban. A hasonló 

együttműködések száma 1960-ra elérte a 20-at, 1980-ra a 40-et, 2010-ben pedig már több 

mint 200 eurorégió működik a kontinensen. (Meg kell itt említenünk, hogy nem kizárólag az 

Unió területén alakultak eurorégiók, ilyen kezdeményezésre már a grúz-örmény határvidéken 

is van példa.) 

A régiókra vonatkozóan többféle tipizálás lehetséges. A jelen esetben javasolt osztályozás a 

régiók között aszerint tesz különbséget, hogy az intézményesülésnek milyen szintjét érték el. 

A legalsó szintet a formális régiók jelentik. A formális régió határait a természet, a 

történelem, a hagyomány jelöli ki. Az ilyen térségek szervesen tartoznak össze, függetlenül a 

régiót szabdaló közigazgatási határoktól. Így alkot egy régiót a Dunakanyar vagy a Balaton. 

Az intézményesülésnek egy magasabb szintjét jelentik a funkcionális régiók. Ezekben az 

esetekben a régió határai egy-egy funkcióhoz kapcsolódnak, az adott funkció vonzáskörzetét 

jelölik ki. Minden városi település ellát olyan feladatokat, amelyek egy adott térség 

központjává teszik (oktatás, egészségügy, munkahely, kereskedelem stb.). 

Az intézményesülés legmagasabb szintjét a normatív régiók jelentik, amelyek határait egy 

jogszabály (norma) jelöli ki. Ezek a régiók ritkán esnek egybe a formális régiók határaival, és 

gyakran eltérnek a funkcionális régiók kiterjedésétől is. Az egykor szervesen összetartozó 

térségek egy új határral elválasztva típuspéldái a normatív régióknak. De példaként 

említhetjük azt a két megyereformot is, amelyek révén az új, trianoni határokhoz illeszkedve 

Komárom-Esztergom megye létrejött. 

 

Az eurorégiós együttműködések a kezdeti időszakban formális régiókat alkottak. Az 

összetartozást a földrajzi, történelmi adottságok alakították ki, az együttműködés pedig 

elsősorban a társadalmi kapcsolatok építését, gondozását jelentette. 

Az idők folyamán azonban egyre világosabbá vált, hogy a határ menti térségek, amelyek 

általában periférikus fekvésük miatt funkcióhiányosak is, ezt a funkcióhiányos helyzetet 

gyakran képesek lennének határon átnyúló szolgáltatási rendszerek segítségével kiigazítani. A 

funkcionális régiók kialakításának vágya eredményezte azokat a nemzetközi egyezményeket 

(a Madridi Konvenciót három kiegészítő jegyzőkönyvével, az olyan államközi szerződéseket, 

mint a Karlsruhei vagy a Brüsszeli Egyezmény), amelyek valamiféle jogi-intézményi 

kereteket próbáltak kirajzolni ezeknek az együttműködéseknek. A folyamat legújabb állomása 
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az EGTC-rendelet, amely a korábbi kísérletekkel szemben minden EU-s tagállam számára 

kötelező érvényű, közösségi joganyag. A rendelet a normatív régiók szintjére emeli a határon 

átnyúló együttműködéseket, és bár nem jelenti új adminisztratív szint létrehozását, a nemzeti 

szintű normatív struktúrákhoz hasonló jogosítványokkal ruházza fel a korábbi eseti, formális 

kezdeményezéseket. Az EGTC-rendeletnek megfelelően létrehozott új együttműködések saját 

intézményeket, vállalkozásokat indíthatnak, teljes jogképességgel rendelkeznek az érintett 

tagállamokban, működésüket bírói út védi. 

Ezek az előnyök valóban forradalmi újdonságnak számítanak a határ menti kapcsolatok 

történetében. 

A jelen stratégia mindhárom szinten értelmezi a megye lehetőségeit. Javaslataink egy része a 

formális, más része a funkcionális, megint más része a normatív szintű együttműködés 

feltételrendszerét járja körül. 

A stratégia második dimenzióját az aktivitás mikéntje rajzolja ki. A megye ugyanis 

közhatalmi-politikai funkciójánál fogva közvetlen és közvetett módon is részt vállalhat a határ 

menti fejlesztésekből. Generálhat, menedzselhet saját projekteket, valamint megteremtheti 

azokat az intézményi, finanszírozási feltételeket, amelyek más kezdeményezők projektjeinek 

megvalósulását segítik. Tehát lehet kezdeményező, és mediátori szerepet is játszhat. A 

stratégia megalkotása során folyamatosan reflektáltunk erre a kettősségre. 

A stratégia harmadik dimenzióját a szektoriális alprogramok jelentik. Ezek között található 

olyan, amelyet a megye közvetlenül kezdeményezhet egy formális szinten, de olyan is, 

amelyhez metaszintű segítséget nyújt pl. funkcionális szinten. A többdimenziós modell abban 

segíthet, hogy világosan kijelöljük a megye mozgásterét és szerepkörét a határon átnyúló 

fejlesztések terén. 

A stratégiai intézkedések kifejtésénél az alábbi jelölési rendszert alkalmaztuk: 

 

6. táblázat 

SZEKTOR JELÖLÉS SZINT JELÖLÉS BEAVATKOZÁS JELÖLÉS 

Intézményi együttműködés I Formális szint 1 Közvetlen beavatkozás Kl 

Közlekedésfejlesztés  K Funkcionális szint 2 Közvetett beavatkozás Kt 

Gazdaságfejlesztés G Normatív szint 3  

Társadalmi kapcsolatok fejlesztése T  
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Az egyes megközelítésmódokat összesítve az alábbi ábra szemlélteti. 

 

19. diagram 
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3. Szektorstratégiák 

 

A stratégiai program a közlekedés, a gazdaság és a társadalom mellett az intézményi 

kérdésekre fókuszál.  

 

 

3.1 Intézményfejlesztés 

 

Az egyik legfontosabb teendő azoknak az intézményi feltételeknek a megteremtése, amelyek 

a határon átnyúló együttműködések hátteréül szolgálnak a jövőben. Erre legfőképpen azért 

van szükség, mert a legtöbb stratégia megvalósítását a kijelölt felelősök hiánya akadályozza. 

Amennyiben a határon átnyúló együttműködések intézményi hátterét sikerül kialakítani, 

annak megvalósítása legkevesebb egy ember állandó feladata lesz, ami egyfajta garanciát is 

jelent a stratégiai célkitűzések megvalósítására. 

A stratégiában azonban ennél kiterjedtebb intézményi bázissal számolunk. 

 

Az intézményfejlesztés prioritásai: 

A) intézményi háttér megteremtése a határon átnyúló együttműködések támogatásához; 

B) finanszírozási háttér kialakítása a határon átnyúló társadalmi kapcsolatok erősítésére; 

C) megyei szintű intézményes együttműködés fejlesztése. 

 

 

3.1.1 Intézkedések – intézményfejlesztés 

 

A) Intézményi háttér megteremtése a határon átnyúló együttműködések támogatásához 

 

Annak érdekében, hogy a megyei határon átnyúló együttműködések magasabb szintre 

emelkedjenek, elengedhetetlen bizonyos intézményi hátteret kialakítani a munkához. Erre 

egyrészt a stratégiai célok megvalósításának garanciája miatt van szükség, másrészt egy 

magasabb szintű együttműködés feltételezi a feladatok kibővülését, ami a jelenlegi 

intézményi keretek között nem látható el biztonságosan. Ezért a stratégia egyik legfőbb 

üzenete az együttműködés intézményi oldali megtámogatásának szükségessége. 
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3.1.1.1 intézkedés: A megye szektoriális stratégiáinak felülvizsgálata 

 

A helyzetfeltárás is rávilágított, hogy a különböző szektoriális fejlesztési dokumentumok 

legtöbbször úgy készülnek, hogy a megye területén túl zajló folyamatokat vagy csak 

felületesen vagy egyáltalán nem veszik tekintetbe. A határon átnyúló dimenzió szinte minden 

ilyen stratégiai tervből hiányzik. A stratégiai tervekben szereplő térképeken a szomszédos 

megyék vonatkozó fejlesztési elképzeléseit sem lehet megtalálni, nemhogy a határon túli 

partnerekét. Ez az integrált határon átnyúló fejlesztések egyik legfőbb akadálya. 

Ezért célszerűnek látszik egy szakértőkből és az önkormányzati bizottságok tagjaiból álló 

monitoring bizottság létrehozása, amely kezdeményezi és koordinálja a meglévő 

dokumentumok felülvizsgálatát és a Nyitrai kerület vonatkozó terveivel történő 

összehangolását. Ez nemcsak a sikeres együttműködés feltétele, hanem lehetővé teszi annak 

feltárását is, hogy milyen közös intézmények létrehozása tűnik hasznosnak a szlovák féllel, 

illetve elősegíti egy harmonikusabb, egyenletesebben fejlett közös határ menti térség 

kialakítását is. 

 

Eredményindikátorok: 

 létrehozott közös monitoring bizottság (db) 

 felülvizsgált és illeszkedő megyei stratégia (db) 

 

Hatásindikátorok: 

 létrehozott közös, határon átnyúló intézmények (db) 

 megvalósított közös határon átnyúló fejlesztések értéke (€) 

 

 

3.1.1.2 intézkedés: A határon átnyúló együttműködések megyei szintű koordinációja 

 

A megyében már most is léteznek sikeres határon átnyúló kezdeményezések, és a jövőben 

várható a megyei szintű kapcsolatok javulása is. Nagyon fontos ebben e helyzetben, hogy a 

fejlesztések koordináltan, egymásra épülve valósuljanak meg, ne pedig egymást kioltva. Ez 

pedig elképzelhetetlen a kezdeményezések bizonyos fokú koordinációja nélkül. 

A koordinációt egyrészt a szakmai előkészítés, másrészt a technikai ügymenet szintjén kell 

biztosítani. A szakmai előkészítés céljából tanácsos létrehozni egy megyei szintű szakértői 

egyeztető fórumot, amelybe minden szomszédos megyéből is meg kell hívni a szakembereket. 
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Ez a fórum hivatott a helyi, regionális és megyei elképzeléseket összehangolni. Ezen 

túlmenően azonban arra is alkalmas lehet, hogy új projektkezdeményezéseket segítsen 

napvilágra jönni. 

A megyei önkormányzatnál emellett létre kell hozni egy legalább egyfős irodát, amely a 

határon átnyúló kapcsolatok koordinációját (és csak ezt) látja el. 

 

Eredményindikátorok: 

 Létrehozott megyei szakértői fórum (db) 

 A szakértői fórumba résztvevő szakemberek száma (db 

 A fórum üléseinek száma (db) 

 Létrehozott önkormányzati állás (db) 

 

Hatásindikátorok 

 A koordinált projektek száma (db) 

 Új közös kezdeményezések (db) 

 

 

B) Finanszírozási háttér kialakítása a határon átnyúló társadalmi kapcsolatok erősítésére 

 

A megye viszonylag kis anyagi szerepvállalással komoly segítséget nyújthat a határon átnyúló 

civil kapcsolatok erősítéséhez. A civil kapcsolatok jelenthetik a tartós, szoros együttműködés 

gerincét. Ez a legrugalmasabb, leginnovatívabb, az etnikai-kulturális különbségeket könnyen 

leküzdő szereplője a CBC-kapcsolatoknak. A civil társadalom rengeteg fontos, 

társadalomépítő munkát elvégez önkéntes szinten is, ugyanakkor gyakran hiányoznak a 

megfelelő finanszírozási körülmények a kezdeményezések megvalósításához, amit nemzeti 

szinten nehéz pótolni, helyi szinten pedig leggyakrabban anyagi okok miatt lehetetlen. Ez egy 

olyan hiátus, amelyet a megye akár önerejéből is ki tud pótolni. 

 

 

3.1.1.3 intézkedés: Megyei civil alap létrehozása 

 

Számos határon átnyúló kezdeményezés fennmaradását, újabbak elindítását segíthetné egy 

közös megyei civil alap létrehozása, amely kisebb összegű támogatásokat nyújtana határon 

átnyúló akciók, programok, rendezvények megvalósítására vagy ilyen projektek 
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előfinanszírozására. Amennyiben az alap egy közösségi alapítvány formájában működik, az 

lehetővé teszi a forprofit szféra bekapcsolódását is. Ez egyben egyfajta szűrőt is jelentene a 

szponzori támogatások kiosztásakor, mivel az értékes, előremutató, minőségi 

kezdeményezések előminősítését is el lehetne végezni egy ilyen pályázati rendszeren 

keresztül. 

Az alap jelentőségét az a tény is alátámasztja, hogy a testvér-települési kapcsolatok legfőbb 

mozgatói általában szintén a helyi civil szervezetek. 

 

Eredményindikátorok: 

 Létrehozott közös megyei civil alap (db) 

 Az alap éves keretösszege (€) 

 

Hatásindikátorok: 

 Az alap által támogatott akciók, rendezvények száma (db) 

 Az alap támogatásával megvalósított határon átnyúló projektek száma (db) 

 Az alap révén, a határon átnyúló együttműködésekbe bekapcsolódott civil szervezetek 

számának növekedése (%) 

 

 

C) Megyei szintű intézményes együttműködés fejlesztése 

 

Az Európai Unió igen kedvező kereteket biztosít a határon átnyúló intézményes 

együttműködések kialakítására, fejlesztésére. Ezek a keretek nagyban hozzájárulhatnak a két 

megye kapcsolatainak erősítéséhez, a határtérség fejlesztéséhez. Kihasználásukhoz azonban 

politikai akaratra van szükség. Az elmúlt hónapokban egyeztetések kezdődtek egy nagyobb 

kiterjedésű EGTC létrehozásáról, amely a teljes magyar-szlovák Duna-szakaszt magába 

foglalná. Az EGTC létrehozásán túlmenően is célszerű a két megye közötti egyeztetések 

fórumait kialakítani, mivel ezek nélkül nem várható a partnerség színvonalának emelkedése. 

 

 

3.1.1.4 intézkedés: Nagytérségi szintű EGTC kialakítása 

 

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata 2009. májusi közgyűlésén fogadta el azt a 

határozatot, amely egy négymegyés EGTC létrehozását javasolta a magyar-szlovák Duna-
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szakasz mentén. A kezdeményezést pozitívan fogadta a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Önkormányzat is, de részvételét a szlovákiai megyék válaszától tette függővé. Tekintettel az 

őszi megyei választásokra Szlovákiában, valamint az országgyűlési választásokra mindkét 

országban, az egyeztetések elakadtak. A kezdeményezést az tette újra aktuálissá, hogy Nyitra 

megye szintén kezdeményezte egy, a vizes élőhelyek védelmét célzó EGTC létrehozását. Az 

EGTC működéséhez anyagi hátteret is biztosít. A szakértői egyeztetések során a szlovák 

projektjavaslat helyett egy átfogóbb, területfejlesztési együttműködés gondolata 

fogalmazódott meg, amely legalább két-két magyarországi és szlovákiai megyét foglalna 

magában: a két említett magyarországi megyén kívül a Nagyszombati kerületet és a Nyitrai 

kerületet. Az együttműködés iránt máris érdeklődik Pest megye és a Pozsonyi kerület is. A két 

főváros megjelenése mindenképpen problematikus volna, mivel az az egyensúlyi viszonyok 

felborulását eredményezné, ezért át kell gondolni a két újabb megye bevonását. Egy szélesebb 

együttműködés ugyanakkor a Duna Stratégia megvalósítása során igen komoly súlyt adhat a 

kezdeményezésnek, és érzékelhetően növeli a régió érdekérvényesítő képességét. 

 

22. térkép 

 
 

A tagok területére kidolgozandó közös fejlesztési program alkalmas lehet: 
 
 közös nagy (infrastrukturális) projektek megvalósítására; 

 ezen projektek eredményeinek hosszú távú fenntartására; 

 közös fejlesztési és szolgáltatási intézmények létrehozására, működtetésére; 
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 programozási és kezelőszervezeti feladatok (pl. magyar-szlovák CBC-

program) ellátására; 

 a magyar-szlovák közös Duna-program tervezésének és megvalósításának 

koordinálására; 

 egységes vízgazdálkodási program megvalósítására. 

A létrehozandó EGTC ezen kívül kezelni tudja azokat az intézményi kérdéseket is, amelyeket 

az előző intézkedések tartalmaztak.  

 

Eredményindikátorok: 

 Létrehozott EGTC száma (db) 

 Az EGTC-ben részt vevő entitások száma (db) 

 Létrehozott közös fejlesztési intézmények száma (db) 

 

Hatásindikátorok: 

 Közös fejlesztési dokumentumok száma (db) 

 A közösen megvalósított projektek száma (db) 

 A közösen megvalósított projektek értéke (€) 

 Létrehozott közös intézmények száma (db) 

 

 

3.1.1.5 intézkedés: A megyék közötti koordináció feltételeinek kialakítása 

 

A javasolt EGTC alkalmas arra, hogy a Duna menti térségek fejlesztéséhez kapcsolódó 

politikai, stratégiai és adminisztratív feladatokat ellássa. Mindez azonban nem teszi 

fölöslegessé a Komárom-Esztergom és Nyitra megyék közötti konzultatív szintű 

együttműködés kereteinek kialakítását és működtetését. A két megye közötti 

együttműködésnek ugyanis túl kell terjednie a közös stratégiai fejlesztések körén, és magába 

kell foglalnia a társadalmi, kulturális stb. kapcsolatok ápolását, erősítését is. 

Az intézményes kapcsolatokhoz célszerű a két megye illetékes bizottságai, valamint 

döntéshozó testületi közötti kapcsolatokat rendszeressé, hivatalossá tenni. Ezek a 

rendszeresen sorra kerülő találkozók enyhíthetik azokat a politikai természetű feszültségeket 

is, amelyek ma az együttműködési készséget gyengítik. 
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Eredményindikátorok: 

 Közös bizottsági ülések, közgyűlések száma (db/év) 

 Közös kezdeményezések, deklarációk száma (db) 

 

Hatásindikátorok: 

 A közös munkába bekapcsolódó újabb személyek száma (fő) 

 A közös munkába bekapcsolódó újabb intézmények, szervezetek száma (db) 

 

 

3.2 Közlekedés 

23. térkép 

 
A megfelelő hálózati kapcsolatok hiányában kicsi az esélye annak, hogy a határon átívelő 

kapcsolattartás intenzívebb szakaszába léphet. A két megyében fellelhető pozitív potenciálok 

kiaknázásához, a sikeres határon átnyúló együttműködéshez majdnem minden esetben a 

megfelelő belső kapcsolattartás a legfontosabb alapfeltétel. Ez csakis kielégítő minőségű és 

sűrűségű közlekedési infrastruktúra kialakításával valósítható meg. Ehhez pedig a két megye 
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által alkotott Duna menti régió belső közlekedési infrastruktúrájának az összehangolt 

fejlesztése szükséges. Nyilvánvaló, hogy ezen intézkedések egy része messze meghaladja a 

megye kompetenciáit. Ugyanakkor a megyei szint kellő súllyal rendelkezik ahhoz, hogy a 

fejlesztéseket segítő folyamatokat elindítsa, koordinálja. 

 

A közlekedési kapcsolatok erősítése az alábbi prioritások mentén valósítható meg: 

A) a két megye (ország) közlekedésfejlesztéseinek összehangolása; 

B) a határátlépési pontok mennyiségének és az átkelők kapacitásának növelése; 

C) a belső közúti és vasúti kapcsolatok fejlesztése, az elérési idők rövidítése. 

 

 

3.2.1 Intézkedések - közlekedésfejlesztés 

 

A) A két megye (ország) közlekedésfejlesztéseinek összehangolása 

 

A prioritást két megye külső és belső kapcsolatainak továbbfejlesztésével kapcsolatos igény 

alapozza meg. Ehhez azonban elengedhetetlen a jelenleginél elmélyültebb együttműködés a 

két megye (illetve sok esetben a két állam) tervező tevékenységében. Határozottabb 

összehangoltsággal jobb költséghatékonyság érhető el, és könnyen kikerülhetők az egymást 

kioltó fejlesztési szándékok. Közös álláspontot kell kialakítani a Duna, mint közlekedési 

folyosó fenntartható fejlesztésével kapcsolatban is. 

 

 

3.2.1.1 intézkedés: A külső és belső szárazföldi közlekedés fejlesztésének összehangolása 

 

Annak érdekében, hogy a két államban tervezett közlekedésfejlesztések megfelelően 

erősíthessék egymást, illetve a lehető leginkább költséghatékony nyomvonalak kerüljenek 

kijelölésre, elengedhetetlen a tervezés egyeztetése, összehangolása. A jövőre vonatkozó 

makrotérségi (új esztergom-párkányi híd bekapcsolása a nemzetközi tranzitforgalomba), 

interregionális (az új komáromi híd hálózati kapcsolatrendszerének fejlesztése, határon át 

vezető és Duna menti kerékpárutak fejlesztése), valamint helyi (új révátkelők) tervezési 

folyamatokat a két megyének össze kell hangolnia, határon átnyúló hálózati fejlesztéseket 

enélkül lehetetlen megoldani. 
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Eredményindikátorok: 

 közös, engedélyezett tervezési dokumentumok száma (db) 

 

Hatásindikátorok: 

 megvalósult közös fejlesztések száma (db) 

 megvalósult közös fejlesztések értéke (€) 

 az elérési idők változása (h) 

 a költséghatékonyság változása (%) 

 

 

3.2.1.2 intézkedés: A vízi közlekedés közös fejlesztése 

 

A Duna, mint vízi közlekedési folyosó kapcsán ki kell emelnünk több fontos fejlesztési 

lehetőséget. Sok szempontból hibásnak tűnik az a gondolkodásmód, mely a 

forgalomkapacitás és a hajózóútvonal merülési mélységének növelésére törekszik. Ha ugyanis 

mindennek figyelembe vesszük az externális hatásait (főként környezeti értelemben), hamar 

kiderül, hogy az elképzelés a térség számára összességében több kárt okoz, mintsem előnyt. 

Gazdasági szempontból is könnyű belátni, hogy ha a régióban (egyébként hatalmas 

pénzekből) végrehajtanak egy komolyabb víziút-fejlesztést, azzal a régión megállás nélkül 

átmenő forgalomnak kedveznek, következésképp a beruházás haszna nem a térségben, hanem 

leginkább a nagy rajnai típusú hajók otthonában, Németországban és Ausztriában csapódik le. 

Mindeközben (a félig-meddig még) élő folyó, vízi sztrádává amortizálódik, veszélyeztetve 

ezzel a helyi természeti értékeket, ivóvízbázist, turisztikai potenciálokat. Tehát ez az európai 

közlekedési korridor ilyen felhasználás mellett nem lenne képes fejlesztő hatásait a 

környezetére átcsatornázni, nem valósulna meg a területi kohézió, sőt növekednének a területi 

különbségek. A magas kártételi kockázat miatt tehát összeurópai értelemben is az tűnik 

előnyösebb megoldásnak, ha a nagy ívű kotrások, mederszabályozások helyett a 

fenntarthatóbb, a régió természeti sajátosságainak megfelelőbb helyi hajózásfejlesztést 

hajtanak végre (ez egyébként az Európai Víz Keretirányelv szerint is inkább helyénvaló 

megoldás). Gazdaságilag is azzal járna jobban a térség, ha egy felújított, kisebb merülési 

mélységű, a dunai adottságoknak jobban megfelelő flottát alakítana ki, a megfelelő 

intermodális kapcsolatokkal (erre a vizsgálati térségben Komárno–Komárom a 

legalkalmasabb). Ezt a flottát bérelhetné az átmenő áruforgalom érdekköre, és így a 
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környezeti terhelés minimalizálása mellett, a térségben is lecsapódna bizonyos haszonhányad 

a vízi út használatából, nyílna esély a beruházás megtérülésére. 

A két megye érdeke a vízi áru-és személyszállítással kapcsolatos terveinek, tevékenységének 

összehangolása, a közös kikötőfejlesztés és a dunai hajóforgalom előnyeinek kiaknázása. 

Konkrét feladatként fogalmazódik meg a kikötői kapacitások fejlesztése Komárom-Komárno, 

valamint Párkány esetében, valamint a hajózással kapcsolatos feladatok koordinációja. 

 

Eredményindikátorok: 

 továbbfejlesztett kikötői kapacitás (t) 

 éves szinten szállított árumennyiség (t/fkm) 

 

Hatásindikátorok: 

 térségi tulajdonú flotta nagysága (db) 

 a térségben be- és kirakodott (vízi szállítású) áruk mennyisége (t) 

 a térség hajóforgalmának változása (hajó) 

 létrejött új vállalkozások száma 

  

 

B) A határátlépési pontok mennyiségének és az átkelők kapacitásának növelése 

 

Jelenleg lényeges versenyhátrányt jelent, hogy a két megye közös határszakaszán mindössze 

három állandóan használható határátlépési lehetőség (két közúti és egy vasúti híd) található. 

Ezen átkelési pontok kapacitása is szűkös az igényekhez mérten. Ez nagyban megnehezíti a 

kapcsolattartást. Az egyik legfontosabb közlekedésfejlesztési feladat új átkelők létrehozása. 

Szükség van térségi jelentőségű, nagyobb kapacitású átkelőkre (legalább egy vasúti, és két 

közúti híd formájában), illetve támogatni kell a helyi léptékű révátkelési lehetőségek 

fejlesztését, sűrűsítését is. 

 

 

3.2.1.3 Intézkedés: Helyi és kistérségi érdekű folyami átkelők kialakítása 

 

A tervezett személykompokat (Neszmély–Dunaradvány / Radvaň nad Dunajom, Süttő–

Dunamocs / Moča, Lábatlan–Karva / Kravany nad Dunajom, Nyergesújfalu–Muzsla / Mužla) 

a lakosság kapcsolattartási lehetőségeinek bővítése, a napi kapcsolatok élénkítése, a 
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munkaerő-áramlás segítése érdekében célszerű megvalósítani. A beruházásokat a várható 

forgalom mértékének megfelelően kell elvégezni, a környezetterhelés minimalizálásával. 

Egyik beruházásnál sem számítunk gépkocsiforgalommal. 

A jelzett kapcsolatok közül a lábatlani a magyar-szlovák CBC-programnak köszönhetően már 

támogatást is nyert. Itt nemcsak a haránt irányú, hanem a hosszirányú közlekedésre is 

alkalmas kikötői létesítmények épülnek. Neszmélyen, Dunaradványon, Dunamocson szintén 

rendelkezésre állnak a kikötők. Itt a kisebb volumenű személyszállításra van inkább 

lehetőség, de a neszmélyi kikötő alkalmas nemzetközi turistahajók fogadására is. 

A sűrűbb átjárhatóság erősíti a határon átnyúló kapcsolatok intenzitását, bővíti szereplőinek 

körét. A rendszeres folyami kapcsolat bővítheti a foglalkoztatási lehetőségeket, megélénkíti a 

munkaerő-piacokat, és kedvező feltételeket biztosít határon átnyúló turisztikai termékek 

kifejlesztéséhez, értékesítéséhez. 

 

Eredményindikátorok: 

 a kialakított új átkelők száma (db) 

 a személykomppal utazók száma (fő) 

 a személykompokat rendszeres ingázásra használók száma (fő) 

 a dunai hajóforgalom változása (%) 

 

Hatásindikátorok: 

 a Duna másik partján foglalkoztatottak számának változása (fő) 

 a két (összekötött) település munkanélküliségi arányainak különbségváltozása (%) 

 létrejött új vállalkozások száma (db) 

 

 

3.2.1.4 Intézkedés: Új, nagyobb kapacitású hidak építése 

 

Jelenleg a személyforgalom is maximálisan leterheli a térség hídjait, a teherforgalom pedig 

csak korlátozottan képes használni. A tervezett új közúti hidak (Komárno–Komárom, Štúrovo 

/Párkány–Esztergom) megépítésére tehát óriási igény van. Ezt az Ister-Granum eurorégióban 

több alkalommal mérték is; a magyar-szlovák relációjú térségi áruforgalom nagysága 2008-

ban már meghaladta a havi 25 000 tonnát. Ez a nagy mennyiségű áru jelentős kerülőt megtéve 

jutott el a címzetthez, komoly forgalmi terhelést előidézve a 10-es és 2-es számú főúton. 

Komoly eredmény, hogy az új esztergomi híd, a hozzá vezető gyorsforgalmi úttal együtt 
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bekerült az új magyar OTrT-be. Az új esztergomi híd elkészültéig átmeneti megoldásként az 

építés alatt álló teherkomp elindítása is megoldást jelent. Ez a komp segíthet a határon átnyúló 

logisztikai övezet kialakításában is. 

Hosszabb távon gondolkodva, a közúti hidak fejlesztésénél is fontosabb talán a jövőt jelentő 

vasúti közlekedés kapcsolati lehetőségeinek erősítése. Az új esztergomi híd akár kombinált 

hídként is megépülhet, s ezáltal a párkányi vasúti pályaudvar kapacitásai mindkét oldali 

iparfejlesztést szolgálhatják. Az egykor szebb napokat megélt pályaudvar számára jelentős 

forgalombővülést hozna ez a megoldás, hozzájárulva a foglalkoztatási gondok enyhítéséhez 

is. 

Az új hidak gördülékenyebbé tehetik a Duna két oldalán fekvő térségek kapcsolattartását, 

ezzel pedig kedvezőbb munkamegosztás, élénk áruforgalom alakulhat ki. 

 

Eredményindikátorok: 

 megépült hidak száma (db) 

 megépült hidak kapacitása (sáv/vágány, teherbírás) 

 megépült kapcsolódó közúti infrastruktúra hossza (km) 

 megépült kapcsolódó vasúti infrastruktúra (km) 

 

Hatásindikátorok: 

 az új hidakon mért személyforgalom (személyautó) 

 az új hidakon mért teherforgalom (kamion) 

 a régión belüli áruforgalom változása (t) 

 a régión belüli kereskedelmi kapcsolatok változása – helyi beszállítói megrendelések (db) 

 vállalkozások számának változása (db) 

 

Megj.: a két híd látványterve a stratégia címlapján található 

 

 

C) A belső közúti és vasúti kapcsolatok fejlesztése, az elérési idők rövidítése 

 

Habár a régió közép-európai jelentőségű fejlődési tengely mentén fekszik, és átfut rajta két 

európai közlekedési folyosó is (mindkét vasúti folyosót 160 km/h-sra tervezik fejleszteni), 

melyek jó kapcsolati lehetőséget teremtenek a szomszédos centrumtérségekkel, ez a kedvező 

adottság mégsem képes átterjedni a korridor környezetére. Ennek legfőbb oka a sok esetben 
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kiépületlen (vagy leépült) belső közlekedési hálózat. Még az egyes alközpontok között is 

aránytalanul magas időtávolságok állják gátját a dinamika terjedésének, a kisebb települések 

elérhetősége pedig sok esetben tragikusnak mondható (ez különösen igaz a vasúti 

közlekedésre). A régió harmonikus fejlődése, szinergikus hatások kialakulása szempontjából 

kiemelkedő jelentősége van a két megye településeit összekötő belső úthálózat bővítésének, 

illetve a meglévő (sokszor leromlott) utak kijavításának, kapacitásbővítésének. Ennél is 

fontosabb (fenntarthatósága okán) a vasúti közlekedés kiemelt fejlesztése: a bezárt 

szárnyvonalak újraélesztése, az amortizálódott pályák felújítása, újak létesítése. 

 

 

3.2.1.5 Intézkedés: A régió belső közúthálózatának fejlesztése 

 

A fejlettebb gazdaságú térségek dinamikáját a belső területi egyenlőtlenségek csökkentése 

érdekében át kell csatornázni a régió belső perifériáira is. Ehhez a jelenleginél sűrűbb és jobb 

minőségű közúthálózat létrehozására van szükség. Legalább az egyes kistérségi és járási 

központok megfelelő minőségű összeköttetését, ezáltal az időtávolságok rövidítését lehetővé 

kell tenni. A kisebb településekről a helyi központokba vezető utak felújítása, kijavítása is 

indokolt. 

Mindez alapvető feltétele a folyamatos és sikeres kapcsolattartásnak. 

 

Eredményindikátorok: 

 felújított utak hossza (km) 

 az elérési idők változása (h) 

 

Hatásindikátorok: 

 a gazdaság területi kiegyenlítődésének változása (vállalkozás/1000 fő/település) 

 létrejött új vállalkozások száma (db) 

 

 

3.2.1.6 Intézkedés: A határon átnyúló közösségi közlekedés feltételeinek megteremtése 

 

Az előző intézkedésnél is fontosabb a közösségi közlekedés határon át vezető rendszereinek 

kialakítása. A mobilitás, a napi szintű kapcsolattartás alapvető feltétele a széles társadalmi 

rétegek számára biztosított átkelési. eljutási lehetőség. 
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A belső egyenlőtlenségek mérséklésére nem elegendő a közúti elérhetőség javítása. Fontos, 

hogy közösségi közlekedési eszközökkel minél hamarabb el lehessen jutni a szomszédos 

határon túl fekvő régió településeire. A társadalmi kapcsolatok erősödését jelentené, ha 

léteznének ”eurorégiós” vonatjáratok, buszjáratok a két megye központi települései között. 

Szintén az integrációt szolgálná, ha a határon átnyúló utazáshoz a Budapesti Közlekedési 

Szövetségéhez hasonló bérletet lehetne igénybe venni, s azzal a határ túlsó oldalán folytatni 

az utazást, függetlenül az adott közlekedési eszköztől. Nagyon fontos volna a menetrendeknek 

az utazóközönség igényéhez igazított összehangolása is. 

A határon átnyúló tömegközlekedési integráció egyben mintaértékű kezdeményezése is 

lehetne a két megyének. 

 

Eredményindikátorok: 

 kialakított közlekedési szövetség tagjainak száma (db) 

 a közlekedési szövetségbe bevont multimodális szállítási rendszerek módozatainak 

száma (db) 

 kialakított közös menetrend (db) 

 

Hatásindikátorok: 

 a tömegközlekedési elérési idők változása (h) 

 utasforgalom arányának változása (%) 

 létrejött új vállalkozások száma (db) 

 a gazdaság területi egyenlőtlenségeinek változása (vállalkozás/1000 fő/település) 

 

 

3.3 Gazdaságfejlesztés 

 

A két megye versenyképességének növelése feltételezi a gazdaságfejlesztési lépesek 

összehangolását és egy vállalkozásbarát befektetői környezet kialakítását is. 

A fejlődési tengely ma egyértelműen a régió déli sávjában (tehát a magyar oldalon) húzódik, 

ahol az európai jelentőségű korridorok is futnak. (Még úgy is, hogy a szlovák jog- és 

adórendszer lényegesen kedvezőbb a vállalkozásalapítás szempontjából!) Ez egyértelműen 

jelzi, hogy a közlekedési folyosókhoz köthető fejlődési potenciálokat még nem sikerült tágabb 

környezetükre kiterjeszteni, ami pedig a régió belső térkapcsolatainak hiányosságára utal. 

Gazdasági szempontból kettős problémával áll szemben a térség. Egyrészt túlságosan 
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magasak a gazdasági teljesítőképesség (és ezzel a foglalkoztatás) belső területi 

egyenlőtlenségei. Másrészt a fejlett területek dinamikája is csalóka, sérülékeny, ugyanis 

egyrészt az itteni vállalkozások (amelyek e sávot kiemelik a többi közül) jórészt külföldi 

érdekeltségű nagyvállalkozások, amelyekben ráadásul alacsony a magas technológiájú, 

innovatív tevékenységek aránya. A legfontosabb stratégiai cél is kettős tehát. Egyfelől a 

dinamikus tengely hatásait szélesebb sávban kell szétterjeszteni a régióban, a belső 

munkamegosztás magasabb színvonalra emelésével. Másrészt törekedni kell a kis- és 

középvállalkozások érvényesülési feltételeinek javítására és tudásigényes ágazatok 

megtelepítésére. 

A határon átnyúló gazdasági integráció számára kedvező területet jelent az idegenforgalom. 

 

A gazdaságfejlesztés prioritásai: 

A) a térség nemzetközi versenyképességének növelése, vállalkozásbarát üzleti 

környezet kialakítása; 

B) a fenntartható gazdaság feltételeinek kialakítása; 

C) határon átnyúló, integrált turizmusfejlesztés. 

 

 

3.3.1 Intézkedések - gazdaságfejlesztés 

 

A) A térség nemzetközi versenyképességének növelése 

 

A jelenlegi, jelentős területi különbségeket felmutató gazdasági tér átalakításához számos 

beavatkozásra szükség van. A két megye versenyképességét pozitívan befolyásolja, ha valódi, 

stratégiai együttműködés alakul ki a gazdaságfejlesztés területén. Ehhez a meglévő 

logisztikai-ipari potenciál közös fejlesztésére, a KKV-k kapcsolatait és a vállalkozásindítást 

kedvezően befolyásoló beavatkozásokra és a munkaerő mobilitásának biztosítására van 

szükség. 

A beavatkozási terület célja, hogy a két megye határtérségét, amely Bécs-Pozsony ikerváros 

és Budapest vonzáskörzetének határán helyezkedik el, tegye képessé erre az alcentrumi 

szerepre. Ezzel egyszersmind a dunai adottságokat is ki lehet használni, a folyam újra 

térszervező erővé válhat. 

 

 



 114

3.3.1.1 Intézkedés: Határon átnyúló, integrált logisztikai-ipari szolgáltatási terek kialakítása 

 

A Duna önmagában is hallatlan logisztikai kapacitást biztosít, amelyet más dunai országok 

(Németország éppúgy, mint Bulgária) kiválóan hasznosítanak. Ezen kívül a határtérségben 

kiváló közúti és vasúti kapcsolatokkal találkozunk, amelyeket célszerű összekapcsolni a 

Dunával. Komárom és Esztergom térségében a megyei és a regionális fejlesztési 

dokumentumok is számolnak logisztikai fejlesztésekkel. Jelen stratégia ezen fejlesztések 

határon átnyúló jellegét erősítené: Komáromnál az észak-komáromi kikötőre, Esztergom 

esetében a párkányi teherpályaudvarra, rendező pályaudvarra és a párkányi kikötőre alapozva. 

A létrehozandó vállalkozási-logisztikai övezetek mindkét parton a vállalkozási intenzitás 

növekedését idézhetik elő, ami a térség népességmegtartó erejét éppúgy növeli, mint a két 

megye versenyképességét. 

Nyilvánvaló, hogy a Duna fejlesztésének köszönhetően mind Komárom-Esztergom, mind 

Nyitra megyének Komáromnál és Esztergom-Párkánynál lesz a csatlakozási pontja a 

fejlesztendő vízi úthoz. Nem mindegy, mennyire felkészülten képes a két megye reagálni a 

megváltozott körülményekre. 

 

Eredményindikátorok: 

 kialakított vállalkozási-logisztikai övezetek száma (db) 

 az övezetekbe integrált szolgáltatások száma (portfolió) (db) 

 

Hatásindikátorok: 

 az övezetek áruforgalma (t / év) 

 az övezetekben megtelepedő új vállalkozások száma (db) 

 az övezeteken belül foglalkoztatott munkaerő nagysága (fő) 

 

 

3.3.1.2 Intézkedés: A vállalkozási együttműködés feltételeinek javítása 

 

A vállalkozások sűrűségének térképre vetítésekor látványos volt a Komárom-Esztergom és 

Nyitra megyék közötti különbség. Ehhez hozzá kell tenni, hogy tízezres nagyságrendben 

jelentek meg 2004 óta a magyar vállalkozások Szlovákiában az ottani kedvező 

adófeltételeknek köszönhetően. Ezek egy része azonban konkrét bevételtermelő 

tevékenységet nem végez. 
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A tartós és sikeres együttműködés, a térség kiegyensúlyozottabb fejlődése feltételezi a 

vállalkozói szektor közötti kapcsolatok erősítését, a vállalkozási intenzitás növelését segítő 

feltételek javítását. 

A megye ezen a területen elsősorban koordinatív feladatokat láthat el: hozzájárulhat pályázati 

források bevonásával a vállalkozásindításhoz szükséges információs, szolgáltató központok 

(szinergiaközpontok) kialakításához, vásárok és szakmai fórumok szervezésével a vállalkozók 

közötti kapcsolatok erősítéséhez, a partnermegyével közösen folyamatos információs 

felületek kialakításával, működtetésével a potenciális együttműködések megalapozásához. 

Ezenkívül a betelepedő nagyobb vállalkozások irányába ki lehet ajánlani a régió KKV-it, ami 

szintén a versenyképességet, a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgálja. 

 

Eredményindikátorok: 

 kialakított szinergiaközpontok száma (db) 

 létrehozott közös fórumok száma (db) 

 a fórumokon résztvevő vállalkozók száma (fő) 

 megrendezett közös vásárok (db) 

 a vásárokon kiállító vállalkozók száma (db) 

 megjelentetett kiadvány (db) 

 elindított internetes hírlevél és honlap (db) 

 

Hatásindikátorok: 

 a vállalkozási intenzitás változása (%) 

 a szomszédos térségben megjelenő vállalkozások száma (db) 

 a vállalkozók által megvalósított közös projektek száma (db) 

 a vállalkozók által megvalósított közös projektek értéke (€) 

 újabb beruházások a régióban (db) és azok értéke (€) 

 

 

3.3.1.3 Intézkedés: A munkaerő-migráció feltételeinek javítása 

 

A munkaerő-áramlást a megye többféleképpen tudja segíteni. Egyrészt a határátkelők 

számának növelésével, a közösségi közlekedés integrációjának kialakításával az 

infrastrukturális feltételek terén segítheti a mobilitást. 
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Másrészt olyan szolgáltatási, információs rendszer alakítható ki, amely segíti a folyamatos 

tájékoztatást, az átképzést, a foglalkoztatás rugalmasságát. Ehhez a kereteket az EURES-

rendszer biztosítja, de ennek működtetéséhez állandó partnerek és források szükségesek. 

 

Eredményindikátorok: 

 létrehozott tájékoztató, tanácsadó irodák száma (db) 

 kialakított határon átnyúló foglalkoztatási paktumok száma (db) 

 a paktumokban érdekelt helyi szereplők száma (fő) 

 

Hatásindikátorok: 

 a foglalkoztatási arányok változása (%) 

 a határon át ingázó munkavállalók számának változása (%) 

 

 

B) A fenntartható gazdaság feltételeinek kialakítása 

 

Az összes magyar megye közül Komárom-Esztergom megyét érintette a legsúlyosabban a 

2008-as gazdasági válság. Ennek legfőbb oka az volt, hogy az itt megtelepült, jelentős 

növekedést produkáló multinacionális vállalatok elsősorban az összeszerelésre 

specializálódtak. Ez a tevékenység azonban igen könnyen áttelepíthető alacsonyabb 

költséggel járó országokba. Ráadásul az autóipari cégek magas aránya az autógyártásban 

bekövetkezett válság révén tovább súlyosbította a helyzetet. A 2000-es évek közepére 

látványos fejlődésen átesett megye, amely igen jelentős számban volt képes befogadni a 

határon túlról érkező munkavállalókat is, hirtelen elveszítette kedvező pozícióit, és egy év 

alatt 100 %-kal romlottak a foglalkoztatási mutatói. 2010 tavaszára közel 12 %-ra emelkedett 

a munkanélküliségi ráta, amire a 90-es évek első fele óta nem volt példa a megyében. 

A fenti folyamat jelzés értékű is lehet: a fenntartható gazdaság feltételei még hiányoznak. 

Ezen feltételek között kiemelkedő szerep jut a közvetlen szomszédsággal történő 

együttműködésnek, a komplementaritásban rejlő előnyök kölcsönös kiaknázásának. Fontos 

azonban, hogy a gazdaság fejlesztése ne járjon együtt a környezeti hatások növekedésével. Az 

elmúlt években számos konfliktust okozott az iparfejlesztés és a helyi lakosság igényei közötti 

ellentét (gondoljunk csak a Holcim új gyárának esetére). 
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3.3.1.4 Intézkedés: Tudásorientált gazdasági ágak megtelepülésének ösztönzése 

 

Tipikusan a helyi szintet meghaladó, de megyei szinten jól ellátható feladat olyan iparágaknak a 

régióba vonzása, amelyek elsősorban nem összeszerelésre, hanem tudásra alapozzák 

tevékenységüket. A régió akkor válhat vonzó befektetési célponttá, ha a felsőoktatási intézmények 

közötti együttműködéssel, integrációval képes elindítani a kutatási-fejlesztési szektort segítő 

fejlesztéseket. A Nyitrai Konstatin Egyetem, a komáromi Selye János Egyetem és a tatabányai 

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája a kutatási fejlesztések elindításával, a szakképzés 

piacbefolyásoló rendszerének kialakításával, a két megye pedig ezen folyamatok koordinálásával, 

a megyei üzleti marketing fejlesztésével járulhat hozzá az intézkedés sikeréhez. 

 

Eredményindikátorok: 

 az integrált képzési hálózatba bevont intézmények, intézetek száma (db) 

 új szakképzési modulok száma (db) 

 a résztvevők által elindított közös képzések száma (db) 

 az új képzéseken résztvevő hallgatók, diákok száma (fő) 

 

Hatásindikátorok: 

 közös K+F projektek száma (db) 

 közös K+F projektek értéke (€) 

 a két megyébe betelepült, tudásorientált vállalkozások száma (db) 

 a tudásorientált vállalkozások által foglalkoztatott alkalmazottak száma (fő) 

 a K+F műhelyek révén megtermelt bevétel növekedés (%) 

 

 

3.3.1.5 Intézkedés: Környezetimonitoring-rendszer kialakítása a határtérségben 

 

Minden fejlesztést megfelelő környezeti hatásvizsgálatnak kell megelőznie; a környezeti állapot 

alakulását szükséges folyamatosan figyelemmel kísérni. Olyan beruházásokat kell támogatni, amelyek 

a fenntartható fejlődés elveinek megfelelnek. A remélt pozitív gazdasági hatások kiemelése mellett 

elengedhetetlen a környezeti hatásokon keresztül jelentkező negatív externáliák értékelése is. Ennek 

érdekében javasolható egy regionális környezeti tervezéssel (hulladékgazdálkodás, energetika, 

környezet- és természetvédelem) foglalkozó munkacsoport felállítása, valamint egy a környezet 

állapotát folyamatosan dokumentáló, a beavatkozásokat segítő monitoringrendszer kialakítása. 
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Eredményindikátorok: 

 létrehozott közös testület (db) 

 kialakított közös környezetimonitoring-rendszer (db) 

 

Hatásindikátorok: 

 környezeti tervezéssel foglalkozó dokumentumok száma (db) 

 környezeti tervezésre, monitoringra biztosított támogatás mértéke (€) 

 zöldterületek arányváltozása (%) 

 az átlagos, regionális légszennyezettség mértékének változásai (szálló por, CO, NO, 

NO2, SO2, O3 %) 

 az átlagos, regionális zajszennyezettség mértékének változásai (dB) 

 a régió átlagos települési szilárdhulladék termelése (t) 

 a régióban keletkező tisztítatlan szennyvizek aránya, mennyisége (%, m3) 

 a régióban keletkező veszélyes hulladék aránya, mennyisége (%, t) 

 a régió ivóvízkészleteinek minősége (keménység, szennyezettség) 

 a régió megengedettnél magasabb talajszennyezettségű területeinek aránya (%) 

 megújuló energiaforrások használatának regionális aránya (%) 

 

 

C) Határon átnyúló, integrált turizmusfejlesztés 

 

A határon átnyúló fejlesztések esetében a turizmus mindig a legkisebb közös többszörös, 

amelyet a partnerek el tudnak fogadni. Ez az a terület, amelyhez a legkönnyebben lehet közös 

termékeket fejleszteni, a közös érdekeket megtalálni. 

A két érintett megye ráadásul rengeteg olyan adottsággal rendelkezik, amelyeket célszerű 

összekötni egymással, közös csomagokban értékesíteni.  

 

 

3.3.1.6 Intézkedés: A turisztikai együttműködés erősítése 

 

Az idegenforgalmi együttműködésnek két területén képzelhető el szoros és eredményes 

együttműködés: a termékfejlesztés és a turisztikai marketing területén. A termékfejlesztés 

közös turisztikai témautak (kerékpárutak, lovas túraútvonalak, borutak, vízi turisztikai 

útvonalak, kulturális témaútvonalak stb.) és a kapcsolódó infrastruktúra (információs táblák, 
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szolgáltatási klaszterek, tájékoztató irodák stb.) kialakítását jelenti. A termékek kifejlesztését 

alapos tervezés kell, hogy megelőzze. 

A turisztikai marketing területén a két megye turisztikai vásárok megrendezésével, ilyen 

vásárokon történő közös megjelenéssel, közös éves tematikus akciók meghirdetésével, közös 

arculattal, kiadványokkal, study tourok szervezésével, közös internetes felület létrehozásával 

és működtetésével működhet együtt sikeresen. 

Célszerű a fenti tevékenységek koordinációját a megyei idegenforgalmi bizottságok számára 

biztosítani. 

 

Eredményindikátorok: 

 kialakított közös turisztikai termékek száma (db) 

 kialakított turisztikai témaútvonalak száma (db) 

 az egyes témaútvonalak működtetésébe bevont szolgáltatók száma (db) 

 megrendezett közös turisztikai vásárok száma (db) 

 közös részvétel turisztikai vásárokon (db / év) 

 megjelentetett közös kiadványok száma (db) 

 meghirdetett és megvalósított közös turisztikai akciók száma (db) 

 lebonyolított közös study tourok (db) 

 az egyes rendezvények látogatóinak száma (fő) 

 létrehozott közös internetes felület (db) 

 

Hatásindikátorok: 

 vendégforgalom és vendégéjszakák számának alakulása (%) 

 turisztikai beruházások értékének alakulása (€) 

 létrejött új turisztikai vállalkozások száma (db) 

 az internetes felület látogatottsága (rákeresés / év) 

 

 

 

3.4 Társadalmi együttműködés fejlesztése 

 

A régió társadalmának egyik legjelentősebb problémája a népességfogyás. Ez áttételesen 

visszavezethető a helyi társadalom forrásszerző képességének gyengeségére. A régió 

népességmegtartó erejének növelése az egyik legalapvetőbb stratégiai célkitűzés. Ehhez 
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minden hatékony fejlesztéssel hozzájárulhatunk, de különösen fontos a régió népességének 

belső kapcsolatfejlesztése, az együttműködések támogatása, a civil szféra önszervező erejének 

növelése. 

Erre abból a szempontból van szükség, hogy erősítsük a népesség kötődését szülőföldjéhez, 

ösztönözzük a helyben maradást és a gyermekvállalást. Az elfogadó, egymás kulturális 

értékeit tiszteletben tartó, kooperatív légkör kialakításával sokat tehetünk a jobb közérzet 

kialakításáért, ami alapvető feltétele a helyi kötődések megőrzésének. 

 

A társadalmi együttműködés fejlesztése az alábbi két prioritás mentén történhet: 

 A) a kulturális kapcsolatok fejlesztése; 

 B) a társadalmi együttműködés fejlesztése. 

 

 

3.4.1 Intézkedések – társadalmi kapcsolatok fejlesztése 

 

A) A kulturális együttműködés fejlesztése 

 

A két megye lakossága nemzetiségi-kulturális szempontból igen színes. Ezek a kulturális 

hagyományok mindkét esetben az adott térség erősségét jelentik, amelyet ésszerű felhasználni 

a kapcsolatok élénkítésére, a helyi kötődések erősítésére. Ma ezek a kulturális kapcsolatok 

igen esetlegesek. Egyáltalán nem magától értetődő a Duna túlpartjáról előadókat hívni a helyi 

rendezvényekre, és a két part között egyeztetések sem zajlanak a kulturális és 

rendezvénykínálat összehangolására. A két megye hatékonyan ösztönözheti az e téren 

kialakítható együttműködéseket. 

 

 

3.4.1.1 Intézkedés: A kulturális kapcsolatok erősítése 

 

A régióban működő kulturális intézmények és szervezetek együttműködésének támogatásával 

elérhető, hogy közös rendezvénynaptárak, kulturális rendezvények, akár kulturális természetű 

projektek szülessenek. Ehhez a megye hozzájárulhat a korábban említett megyei civil alapon 

keresztül, de ösztönözheti a tapasztalatcsere, az egyeztetés fórumainak kialakítását is a 

szereplők bevonásával, egyfajta koordináció révén. 
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A cél a közös kulturális kezdeményezések számának emelése, ezáltal a társadalom minél 

szélesebb rétegeinek bevonása a határon átnyúló együttműködésbe. 

 

Eredményindikátorok: 

 megrendezett közös kulturális rendezvények száma (db) 

 a közös kulturális rendezvényeken résztvevő túloldali fellépők száma (fő) 

 közös éves rendezvénynaptár eseményeinek száma (db) 

 közös kiadványok száma (db) 

 

Hatásindikátorok: 

 megvalósított közös kulturális projektek száma (db) 

 megvalósított közös kulturális projektek értéke (€) 

 a közös projektekbe bevont kulturális aktorok száma (fő) 

 a közös projektek által megszólított lakosság létszáma (fő / rendezvény) 

 

 

B) A társadalmi együttműködés fejlesztése 

 

A határon átnyúló együttműködések társadalmi színterén a vezető szerepet a helyi 

önkormányzatok, intézmények és a civil szervezetek játsszák. A megyei szint a társadalmi 

kapcsolatok terén nem igazán releváns (leszámítva a kulturális kapcsolatok ápolását). Viszont 

a megye kezdeményező, támogató szerepet játszhat az önkormányzati, intézményi és civil 

kapcsolatok fejlesztésében. Ezáltal áttételesen mégis képes hozzájárulni a regionális 

együttműködés társadalmi bázisának kialakításához, erősítéséhez, amely nélkül az 

együttműködés hamar elveszítheti lendületét, tartalmát. 

 

 

3.4.1.2 Intézkedés: A testvér-települési kapcsolatok hatékonyságának javítása 

 

A határ két oldalán fekvő települések között létrejövő szorosabb kapcsolattartás nagyon jó 

alapját képezheti egyéb, továbbfejlődő együttműködéseknek. Érdemes tehát szorgalmazni és 

támogatni minden olyan kezdeményezést, amely egyes önkormányzatok, települések között 

jön létre. A meglévő testvér-települési kapcsolatok tapasztalatainak fórumot teremtve a megye 

ösztönözheti a többi önkormányzatot is hasonló kezdeményezések megvalósítására. Az 
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egymástól való tanulás közben felmerülhet szélesebb településközi, akár hálózatos 

együttműködések kialakítására is. A testvér-települési börzéken ezért nem csak a múltbeli 

eredmények megismerésére volna mód, hanem új kezdeményezések elindítására is. 

A megye ezenkívül közös testvér-települési kiadványokkal, együttműködési kataszterekkel is 

hozzájárulhat a szorosabb együttműködéshez. Ösztönözni kell a szomszédos megyében 

található önkormányzatokkal történő kapcsolatfelvételt. 

 

Eredményindikátorok: 

 a régión belüli testvér-települési kapcsolattal rendelkező települések száma (db) 

 a megrendezett börzék száma (db) 

 a börzéken megjelenő önkormányzatok száma (db / év) 

 

Hatásindikátorok: 

 újabb testvér-települési kapcsolatok a két megye területéről (db) 

 közös projektek száma (db) 

 hálózatos kezdeményezések és az azokban résztvevő települések száma (db) 

 

 

3.4.1.3 Intézkedés: Az intézményközi szakmai kapcsolatok támogatása 

 

Ugyancsak a megyei együttműködés adekvát területe a különböző szakágazati intézmények 

(oktatás, egészségügy, ifjúsági, szociális intézmények) közötti együttműködések ösztönzése. 

Ez általában igen termékeny területe a határon átnyúló együttműködéseknek. Az egyes 

közszolgáltató intézmények közötti szakmai, hálózati kapcsolatok nemcsak a 

tapasztalatcserének, a személyes kapcsolatépítésnek, az esetleges közös projekteknek a 

bázisául szolgálhat, hanem alapot teremthet egy EGTC-n belüli, közös intézményrendszer 

kialakításához is. 

A megye a maga részéről ehhez a folyamathoz az intézményes keretek kialakításával, 

valamint szakmai akadémiák elindításával járulhat hozzá. 

 

 

Eredményindikátorok: 

 létrehozott szakmai kapcsolatok száma (db) 

 a szakmai hálózatokba bevont intézmények száma (db) 
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 elindított szakmai akadémiák száma (db) 

 az akadémiákon résztvevő szakemberek száma (fő) 

 

Hatásindikátorok: 

 szakmai együttműködési hálózatok és az ezekbe bekapcsolódó intézmények száma (db) 

 az intézmények által kezdeményezett közös projektek száma (db) 

 közös intézményi rendszerbe bekapcsolódó intézmények száma (EGTC esetén) (db) 

 a közös intézményrendszer kialakításának köszönhetően elért költségmegtakarítás 

mértéke (€) 

 

 

3.4.1.4 Intézkedés: A határon átnyúló civil integráció kialakításának támogatása 

 

A regionális együttműködés legfőbb bázisát, hosszú távú fenntarthatóságának garanciáját a 

civil társadalom adja. Ezért célszerű elősegíteni a civil szervezetek határon átnyúló, tartós 

kapcsolatrendszerének kialakítását, ahogy az az Ister-Granum eurorégió vagy a Hídverő 

Falvak esetében elkezdődött. A megye ehhez az említett civil alap működtetésén kívül közös 

rendezvények, szakmai találkozók megszervezésével járulhat hozzá. 

Ezen kívül célszerű ösztönözni az intézményekhez hasonló szakmai, szektoriális, hálózati 

együttműködéseket és olyan nonprofit szolgáltató irodák kialakítását, amelyekre szintén az 

Ister-Granum eurorégióban történtek kezdeményező lépések, és amelyek képesek a határon 

átnyúló civil kapcsolatok koordinációjára, szakmai támogatására. 

 

Eredményindikátorok: 

 civil műhelyek száma (db) 

 az együttműködésekbe bekapcsolódó nonprofit szervezetek száma (db) 

 létrehozott információs-szolgáltató irodák száma (db) 

 

Hatásindikátorok: 

 a határon átnyúló fejlesztésekbe bekapcsolódó civil szervezetek száma (db / év) 

 közös civil projektek száma (db) 

 kimondottan határon átnyúló kapcsolatépítési céllal megalakult szervezetek száma (db) 
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4. A stratégia összefoglalása 

 

4.1 Vízió 

 

A stratégia megalkotását az offenzív forgatókönyv alap feltételezéseihez igazítottuk. Vagyis 

azzal számoltunk, hogy a megyei önkormányzat aktív, kezdeményező szerepet kíván játszani 

a határon átnyúló együttműködések fejlesztésének terén, és hogy ez a szándék előbb vagy 

utóbb értő fülekre talál a túlparton is. 

Ebben az esetben egy fokozatos fejlődéssel számolhatunk az együttműködés intenzitásában. 

Ezt az evolúciót három szakaszra bonthatjuk. 

 Óvatos tapogatózás időszaka: ekkor a magyar oldali aktivitás, kezdeményezőkészség 

óvatos, udvarias válaszokat eredményez. Fontos, hogy a magyar fél komoly, 

bizalomerősítő kezdeményezésekkel segítse a tartózkodás feloldását. 

 Kezdeti kooperáció időszaka: ekkor már a szlovák fél kezdeményezéseire is 

számítani lehet, nő az aktivitás intenzitása, szaporodnak a közös akciók, 

rendezvények, projektek, szélesedik az együttműködésbe bekapcsolódó települések, 

intézmények, civil szervezete köre. 

 Kiteljesedett kooperáció időszaka: az előítéletektől mentes együttműködés időszaka, 

amelyben a két fél nyitott, partneri kapcsolatok ápol, találkozásaik rendszeresek, sőt 

további külső partnereket képesek integrálni az együttműködésbe. Ebben az 

időszakban már komoly, infrastrukturális nagyprojektek esetében is könnyen 

kialakítható az egyetértés. 

 

Nyilvánvaló, hogy a harmadik lépésben vizionált eredmények eléréséhez rengeteg munkára 

van szükség, és olyan gesztusokra, amelyek nem mindig hozzák meg azonnal a várt 

gyümölcsöt.  

Amennyiben azonban tudatában vagyunk a fenti folyamatnak, akkor a stratégiában vázolt 

intézkedéseket igyekszünk úgy ütemezni, hogy azok megfeleljenek az egyes fokozatoknak. 

Emellett természetesen kiterjedt diplomáciai tevékenységre is szükség lesz a megrajzolt célok 

eléréséhez. Fontos, hogy az első perctől kezdve a megfelelő nyitottsággal közeledjünk a 

szlovák fél felé, mivel a jelenlegi politikai klíma egyáltalán nem kedvez a hasonló 

kezdeményezéseknek. 

A vízióként megfogalmazható cél egy magas szinten kooperáló, versenyképes, nyitott megyei 

együttműködés, amely 
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 ösztönzi határon átnyúló intézményi és civil kapcsolatok kialakítását; 

 hatékonyan működik közre egy egységes, határon átnyúló gazdasági térség 

kialakításában; 

 számos közös fejlesztést valósít meg és közös intézményeket működtet a közlekedési 

infrastruktúra, a közszolgáltatások, a turizmus, a vállalkozásélénkítés és a társadalmi 

kapcsolatok terén; 

 közösen jelenik meg vásárokon, politikai rendezvényeken, kiadványokban és az 

interneten; 

 képes arra, hogy befolyásolja a két ország legfelső politikai döntéseit, a vitatott 

kérdések elrendezését és ezáltal 

 hozzájárul a két szomszédnép közeledéséhez, együttműködéséhez. 

Az együttműködésnek keretéül már középtávon egy EGTC-t képzelünk el, amely legalább a 

két érintett NUT 3 szintű területi egységet magában foglalja, de ösztönöznénk a szélesebb 

integrációt a két szomszédos megyével is. A kiteljesedett kooperáció kedvező légkört teremt 

olyan fejlesztések megvalósításához, amelyek európai érdeklődésre tarthatnak számot, 

mintaként szolgálhatnak más térségek számára, és lehetővé teszik, hogy a tervezett EGTC ne 

csak a projektek szubjektumaként, hanem az operatív programok kezelő szervezetként is 

kivegye a részét a határ menti térségek fejlesztéséből. 

20. diagram 
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Mindez egy komplex régió, egy reális, integráns fejlesztési térség képét rajzolja elénk, amely 

hatékonyan használja fel a rendelkezésre álló közösségi forrásokat intézményei, gazdasága, és 

lakossága érdekében. 

Mindez azt jelenti, hogy a mostani, hűvös viszonytól eljutunk a formális, majd a funkcionális 

regionális együttműködésen keresztül a normatív szintre. 

 

 

4.2 Az intézkedések illeszkedése a stratégia célrendszerébe 

 

A stratégia célrendszerét az alábbi célpiramis ábrázolja. 

A stratégia a fentebb leírt vízió elérése érdekében négy területen javasolt beavatkozásokat: az 

intézményfejlesztés, a közlekedési kapcsolatok fejlesztése, a gazdaságfejlesztés és a 

társadalmi együttműködés fejlesztése terén. Az egyes beavatkozási területekhez kapcsolódóan 

4-6 konkrét intézkedésre tettünk javaslatot, amelyek megítélésünk szerint az adott témában 

érzékelhetően javítják a megye határon átnyúló együttműködésének hatékonyságát. 

Minden egyes beavatkozási területhez, szektorhoz prioritásokat is rendeltünk, ezek 

összefoglaló táblázata az alábbiakban tanulmányozható: 

 

7. táblázat 

Intézményfejlesztés Közlekedésfejlesztés Gazdaságfejlesztés Társadalmi kapcsolatok 

fejlesztése 

Intézményi háttér 

megteremtése a határon 

átnyúló együttműködések 

támogatásához. 

A két megye (ország) 

közlekedésfejlesztéseinek 

összehangolása. 

A térség nemzetközi 

versenyképességének 

növelése, vállalkozásbarát 

üzleti környezet kialakítása. 

A kulturális kapcsolatok 

fejlesztése. 

Finanszírozási háttér 

kialakítása a határon 

átnyúló társadalmi 

kapcsolatok erősítésére. 

A határátlépési pontok 

mennyiségének és az átkelők 

kapacitásának növelése. 

A fenntartható gazdaság 

feltételeinek kialakítása. 

A társadalmi együttműködés 

fejlesztése. 

Megyei szintű intézményes 

együttműködés fejlesztése. 

A belső közúti és vasúti 

kapcsolatok fejlesztése, az 

elérési idők rövidítése. 

Határon átnyúló, integrált 

turizmusfejlesztés. 
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21. diagram: Célpiramis 
 
 
 
 
 
 
Konkrét célok 
 
 
 
 
Beavatkozási területek 
 
 
 
Intézkedések 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Átfogó cél: A megye sikeres, kezdeményező, proaktív szereplője a CBC-nek 

Határon átnyúló intézményes 
kapcsolatok fejlesztése 

VÍZIÓ: KOMPLEX RÉGIÓ, REÁLIS, INTEGRÁNS CBC-TÉRSÉG 

Határon átnyúló közlekedési 
kapcsolatok fejlesztése 

Integráns, versenyképes közös 
gazdasági tér kialakítása 

Élénk társadalmi kapcsolatok, a 
regionális együttműködés 

társadalmasítása 

Intézményfejlesztés Közlekedésfejlesztés Gazdaságfejlesztés Társadalmi kapcsolatok fejlesztése 

3.1.1.1 A megye szektoriális 
stratégiáinak felülvizsgálata 
3.1.1.2 A határon átnyúló 
együttműködések megyei szintű 
koordinációja 
3.1.1.3 Megyei civil alap létrehozása 
3.1.1.4 Nagytérségi szintű EGTC 
kialakítása 
3.1.1.5 A megyék közötti koordináció 
feltételeinek kialakítása 

3.2.1.1 A külső és belső szárazföldi 
közlekedés fejlesztésének 
összehangolása 
3.2.1.2 A vízi közlekedés közös 
fejlesztése 
3.2.1.3 Helyi és kistérségi érdekű 
folyami átkelők kialakítása 
3.2.1.4 Új, nagyobb kapacitású 
hidak építése 
3.2.1.5 A régió belső 
közúthálózatának fejlesztése 
3.2.1.6 A határon átnyúló közösségi 
közlekedés feltételeinek 
megteremtése 

3.3.1.1 Határon átnyúló, integrált 
logisztikai-ipari szolgáltatási terek 
kialakítása 
3.3.1.2 A vállalkozási 
együttműködés feltételeinek javítása 
3.3.1.3 A munkaerő-migráció 
feltételeinek javítása 
3.3.1.4 Tudásorientált gazdasági 
ágak megtelepülésének ösztönzése 
3.3.1.5 Környezetimonitoring-
rendszer kialakítása a 
határtérségben 
3.3.1.6 A turisztikai együttműködés 
erősítése 

3.4.1.1 A kulturális kapcsolatok 
erősítése 
3.4.1.2 A testvér-települési 
kapcsolatok hatékonyságának 
javítása 
3.4.1.3 Az intézményközi szakmai 
kapcsolatok támogatása 
3.4.1.4 A határon átnyúló civil 
integráció kialakításának 
támogatása 
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OPERATÍV PROGRAM: A HATÁRON ÁTNYÚLÓ TERÜLETI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS AKCIÓTERVE 

 
 
 
 

1. A tervezett fejlesztések tipizálása 
 
 
1.1 Az intézkedések szintje szerint 
 
 
Amennyiben a tervezett intézkedéseket osztályozzuk, látható, hogy a legtöbb beavatkozás a 

funkcionális szintet érinti: a 21 intézkedésből 14-et. Ezek döntő részében (összesen 10 esetben) a 

megye közvetlen módon, aktorként, kezdeményezőként jelenik meg, és mindössze 4 esetben 

beszélhetünk folyamatok koordinálásáról, elindításáról, konkrét fejlesztési tevékenység nélkül. 

Ezek azok a tevékenységek, amelyek kijelölik a megye cselekvési potenciálját a határon átnyúló 

együttműködés terén.  

A formális szintet 5 (ebből 4 közvetlen beavatkozással), a normatív szintet 2 (mindkettő közvetlen 

beavatkozással) intézkedés képviseli. A normatív szint megjelenése az EGTC működtetését jelenti. 

Amennyiben a kiteljesedett kooperáció időszaka viszonylag hamar beköszönt, és az EGTC 

működtetése partnerségi alapon megoldható, akkor a funkcionális szintű intézkedések egy jelentős 

része a normatív szintre emelkedhet. 

Az egyes intézkedéseket a háromdimenziós rendszerben az alábbi táblázat érzékelteti. 

 

8. táblázat 

Intézményfejlesztés Közlekedésfejlesztés Gazdaságfejlesztés Társadalmi kapcsolatok 

fejlesztése 

3.1.1.1: I_2_Kl 3.2.1.1: K_2_Kl 3.3.1.1: G_2_Kt 3.4.1.1: T_1_Kl 

3.1.1.2: I_1_Kl 3.2.1.2: K_2_Kl 3.3.1.2: G_2_Kl 3.4.1.2: T_2_Kl 

3.1.1.3: I_2_Kl 3.2.1.3: K_2_Kt 3.3.1.3: G_2_Kl 3.4.1.3: T_3_Kl 

3.1.1.4: I_3_Kl 3.2.1.4: K_2_Kt 3.3.1.4: G_2_Kt 3.4.1.4: T_1_Kt 

3.1.1.5: I_1_Kl 3.2.1.5: K_2_Kl 3.3.1.5: G_1_Kl  

 3.2.1.6: K_2_Kt 3.3.1.6: G_2_Kl  

 

A normatív szintű (3) intézkedések megvalósítására a kiterjedt kooperáció időszakában van esély. 

Nagy valószínűség szerint ezt a szintet ennél hamarabb nem lehet elérni. 
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A formális szintű (1) intézkedések megvalósítása ütközik a legkevesebb ellenállásba, bár ezek azok 

az intézkedések, amelyek a legkevésbé látványosak. 

A funkcionális szintű (2) intézkedések a leginkább hasznosak, könnyen láthatóak, viszont az esetek 

többségében komoly tervezést, előkészítést igényelnek. 

Összességében az mondható el, hogy minél magasabb szintű egy intézkedés intézményesültségi 

háttere, annál problémásabb a megvalósítása, annál előrehaladottabb kooperációs evolúciós szintet 

tételez fel, és annál látványosabb. 

A fentiekből következik, hogy célszerű azokkal az intézkedésekkel kezdeni a program 

megvalósítását, amelyek az 1. vagy a 2. szinthez tartoznak.  

 

 

1.2 A beavatkozás típusa szerint 

 

A táblázatból kiolvasható, hogy az intézkedések többségénél (15 esetben) a megye közvetlen 

aktorként vesz részt a fejlesztésekben. A többi intézkedésben csak közvetett módon, mediátorként, 

koordinátorként jeleni meg. Azon beavatkozások esetében, amikor nem a megye a fő végrehajtó, 

számos olyan külső tényezővel kell számolni, amelyek bizonytalanná teszik a projekt sikerét. 

Ezeknek a bizonytalansági tényezőknek a kiszűrése sok energiát köthet le, ezért célszerű azokkal az 

intézkedésekkel kezdeni a program megvalósítását, amelyek közvetlen beavatkozást tesznek 

lehetővé. Ez csökkenti a projekt megvalósításának kockázatát. 

 

 

1.3 Szektor szerint 

 

Általánosságban elmondható, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint bizonyos 

gazdaságfejlesztési projektek igénylik a leghosszabb, leggondosabb tervező munkát, számos ezek 

közül bonyolult engedélyezési eljárás után valósítható meg. A szoft jelegű beavatkozások 

(intézményi és társadalmi kapcsolatok fejlesztése) nem kívánnak ilyen alapos tervezést, és 

viszonylag kis költségvetéssel megvalósíthatóak. Ezek között az intézkedések között azonban van 

egy néhány, amely nem igazán projektszemléletű. Ilyen pl. a megyei civil alap létrehozása vagy a 

stratégiák felülvizsgálata. Ehhez projektfejlesztésre nincs is szükség. 
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2. Az akcióterv elemei 

 

Az akciótervbe a fentiek alapján olyan projektek vontunk be, amelyek vagy az 1., vagy a 2. szintű 

intézményesültségi fázisba tartoznak, közvetlen megyei hatókörbe esik a megvalósításuk, és nem 

igényelnek előzetesen részletes tervezési feladatokat, amelyek már a projekt megtervezését is 

alapvetően befolyásolnák. 

Az akciótervben ezek tervezési feladatként jelennek meg. A projekt szintű beavatkozást nem igénylő 

intézkedéseket az ütemezett feladatok között tüntetjük fel. A fejlesztések jelen szintjén 

megvalósítható projekteket vázlatosan kidolgoztuk. 

Az egyes intézkedések akciótervi besorolását az alábbi táblázatban mutatjuk be. 

 

9. táblázat 

Nem projektszerű intézkedés Tervezési előkészítést igénylő 

projekt 

Projektszerű intézkedés, 

tervezés nélkül 

3.1.1.1 3.2.1.2 3.3.1.2 Kl 

3.1.1.2 3.2.1.3 3.3.1.3 Kl 

3.1.1.3 3.2.1.4 3.3.1.4 Kl 

3.1.1.4 3.2.1.5 3.3.1.5 Kl 

3.1.1.5 3.2.1.6 3.3.1.6 Kl 

3.2.1.1 3.3.1.1 3.4.1.1 Kl 

3.4.1.2  3.4.1.4 Kt 

3.4.1.3   

 

 

3. Konkrét projektjavaslatok 

 

3.1 A KKV-k együttműködését segítő szolgáltatási rendszer kialakítása a határtérségben 

 

A) A projekt céljai 

Átfogó célok 

 A vállalkozási üzleti környezet javítása a magyar-szlovák határtérségben 

 A vállalkozási intenzitás növelése 

 A régió versenyképességének növelése 
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Konkrét célok 

 A vállalkozások elindítását és működését segítő tanácsadói irodahálózat kialakítása a határ 

két oldalán 

 A vállalkozásalapítás könnyítése 

 A szomszédos országbeli befektetések volumenének növelése 

 A KKV-k kapcsolatfelvételének elősegítése 

 

 

B) Célcsoportok 

Közvetlen célcsoport 

 A két megye kis- és középvállalkozásai 

 Potenciális befektetők 

 A KKV-kkal foglalkozó nonprofit szervezetek 

 

Közvetett célcsoport 

 Az egyes vállalkozások által foglalkoztatott alkalmazottak 

 Az egyes vállalkozások termékeinek fogyasztói 

 

C) Javasolt tevékenységek 

 

A projekt legfőbb célkitűzése olyan feltételek megteremtése, amelyek természetessé teszik a határ 

másik oldalán megvalósított beruházások meglétét. Ennek érdekében a projekt keretében olyan 

tevékenységeket valósítunk meg, amelyek segítik a vállalkozókat a szomszédos országban történő 

megjelenésben, a szükséges információk megszerzésében, projektek kidolgozásában, 

megvalósításában. A projekttevékenységek másik csoportja a befektetések volumenének növelését 

célozza mindkét megyében. 

 

a) Szinergiaközpontok létrehozása: mindkét országban 2-2 szinergiaközpontot hozunk létre, 

amelyek egyszerre nyújtanak információkat a másik ország adózási rendjéről, KKV-kat 

érintő jogszabályairól, üzleti környezetéről stb., és segítik a vállalkozásalapítást egyablakos 

ügyintézés révén. A szinergiaközpontok munkatársai tájékoztatást tudnak adni az adott 

államban nyílt pályázati lehetőségekről, és ezeket a pályázatokat megrendelői igény esetén el 

is tudják készíteni. 
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b) A vállalkozói szféra információhoz jutásának elősegítése: közös háromnyelvű portál 

kialakítása, amelyen minden, a vállalkozásokat érintő információ elérhető; igény szerint 

elektronikus hírlevél kiküldése; a fogadó országgal kapcsolatos információkat tartalmazó 

kiadványok megjelentetése. 

c) A KKV-k kapcsolatépítésének támogatása: a KKV-k beszállítóvá válását, 

partnerkapcsolatok kialakulását segítik a projekt keretében megrendezendő vásárok, valamint 

a határon átnyúló vállalkozói klub létrehozása. 

d) Befektetői intenzitás növelése: befektetői füzetek összeállítása a két megyében meglévő 

lehetőségekről; egy-egy befektetői szeminárium megrendezése a két megyeközpontban. 

 

D) A projekttől várt eredmények 

 

Kimeneti indikátorok: 

 kialakított szinergiaközpontok száma: 4 db 

 létrehozott portál: 1 db 

 megjelentetett információs kiadványok száma: 2 x 2000 pld 

 megrendezett vásárok: 2 db 

 létrehozott vállalkozói klub: 1 db 

 megjelentetett befektetői füzetek száma: 2 x 500 db 

 megrendezett befektetői szemináriumok: 2 db 

 

Eredményindikátorok: 

 a szinergiaközpontok révén létrehozott új munkahelyek száma: 12 státusz 

 a vásáron kiállító vállalkozások száma: 2 x 80 db 

 a vállalkozói klub tagjainak száma: 20 fő 

 

Hatásindikátorok: 

 a szinergiaközpontok éves forgalma: 100 ügyfél / iroda 

 a szinergiaközpontok segítségével megalapított vállalkozások száma: 50 db / 3 év 

 a portál éves forgalma: 150 000 rákeresés 

 befektetések volumenének változása: 100 % / 5 év 
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3.2 A munkaerő-mozgást támogató szolgáltató rendszer kialakítása 

 

A) A projekt céljai 

Átfogó célok 

 A régió versenyképességének erősítése 

 A foglalkoztatásbeli viszonyok kiegyenlítése 

 A munkavállalás feltételeinek javítása  határtérségben 

 

Konkrét célok 

 Az elhelyezkedést segítő szolgáltatási rendszer elindítása a határtérségben 

 A munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó egyben azt befolyásolni képes képzési, 

átképzési rendszer kialakítása 

 A határon át történő munkaerő-vándorlás előmozdítása 

 

 

B) Célcsoportok 

Közvetlen célcsoport 

 A két megye munkavállalói, munkaképes korú munkanélküli lakossága 

 Munkaadók 

 Képzési intézmények oktatói 

 

Közvetett célcsoport 

 A régió iránt érdeklődő potenciális befektetők 

 A két megye foglalkoztatói 

 A két megye lakossága 

 

C) Javasolt tevékenységek 

 

A projekt keretében olyan tevékenységeket valósítunk meg, amelyek hosszú távon, és mindkét fél 

számára előnyös módon biztosítják a foglalkoztatási viszonyok fennmaradását, javulását. Ennek 

érdekében egyrészt a határon túli elhelyezkedés feltételeit kívánjuk egyszerűsíteni, másrészt a 

rugalmas foglalkoztatás érdekében a szakképzés rendszerei közötti kapcsolatok kialakítását 

szorgalmazzuk. A határon túli munkavállalás igen gyakran ütközik kulturális-nyelvi akadályokba. A 

projekt egyik célja ezeknek az akadályoknak a minimalizálása. 
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a) Tanácsadó irodák kialakítása: mindkét országban 2-2 tanácsadó irodát hozunk létre, 

amelyek az aktuális meghirdetett állásoktól a képzési lehetőségekig, a munkajogi és adózási 

információktól az utazási feltételekig minden munkaügyi kérdésben segítik az érdeklődőket. 

b) Képzési intézmények együttműködési fóruma: a határ menti térségben működő szakképzési 

intézmények közötti szakmai kapcsolatok, integrált képzési rendszerek kialakítása érdekében 

egy közös képzési fórumot hozunk létre, amely a projekt eredményeinek fenntartásában is 

kulcsszerepet játszik majd. 

c) Határon átnyúló foglalkoztatási paktum létrehozása: a foglalkoztatási ügyekkel 

kapcsolatban álló szervezetek, vállalkozások, képző intézmények részvételével egy 

foglalkoztatási paktumot hozunk létre, amelyhez kapcsolódóan magyarul és szlovákul is 

elkészül a foglalkoztatási stratégia. Megrendezzük az első kétmegyés állásbörzét is. 

d) Tájékoztató kiadványok megjelentetése 

 

D) A projekttől várt eredmények 

 

Kimeneti indikátorok: 

 létrehozott foglalkoztatási paktumok száma: 1 db 

 létrehozott portál: 1 db 

 megjelentetett információs kiadványok száma: 1000 pld 

 kialakított tanácsadó irodák száma: 4 db 

 létrehozott szakképzési fórum: 1 db 

 elkészített foglalkoztatási stratégia: 2 db (1 magyar, 1 szlovák) 

 megrendezett állásbörze: 1 db 

 

Eredményindikátorok: 

 a rendszer révén állásba jutott emberek száma: 100 fő / 2 év 

 az állásbörze résztvevőinek száma: 500 fő 

 

Hatásindikátorok: 

 a tanácsadó irodák éves forgalma: 100 ügyfél / iroda 

 elindított, közösen akkreditált szakképzések: 5 db / 2 év 

 az állásbörze nyomán elhelyezkedett munkanélküliek száma: 10 fő 
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3.3 Kutatás-fejlesztési együttműködés és innovációorientált gazdaság 

 

A) A projekt céljai 

Átfogó célok 

 A két megye versenyképességének növelése 

 A kutatási-fejlesztési és innovációs potenciál erősítése a két megyében 

 Tudásra alapozott gazdasági környezet megteremtése 

 

Konkrét célok 

 Az oktatási és képzési intézmények közötti integráció elősegítése  

 Közös, magyar-szlovák kutatási programok elindítása 

 Innovációra, IT-ra, megújuló energiaforrásokra alapozott vállalkozások régióba 

településének elősegítése 

 

B) Célcsoportok 

Közvetlen célcsoport 

 Képzési intézmények, kutató intézetek 

 Potenciális befektetők 

 Képzésben résztvevő diákok 

 

Közvetett célcsoport 

 Az érintett oktatási intézmények 

 Munkaadók, munkavállalók mindkét oldalról 

 

C) Javasolt tevékenységek 

 

A projekt keretében olyan légkör kialakítása a cél, amely képes a két megyébe magasan kvalifikált 

szakmai munkára alapozó iparágakat, vállalatokat vonzani. Ennek érdekében a két megye területén 

működő felsőoktatási és szakképzési intézmények közötti együttműködés kialakítását 

szorgalmazzuk, egy közös oktatási fórum keretében. Itt kezdődhet meg a mindkét oldalon elismert 

szakképzési programok kidolgozása, akkreditációja. A képzési struktúra kialakítását követően egy a 

két megyét lefedő, kutatás-fejlesztési stratégia készül, amelynek legfőbb célja a versenyképesség 

növelése és a fenntartható gazdaság feltételeinek kialakítása. 

 



136 

a) Regionális képzési fórum létrehozása: az érintett három felsőfokú oktatási intézmény, a két 

megye szakképző intézményei részvételével szakmai egyeztető fórum alakul, amelynek feladata a 

világgazdaság trendjeinek felmérése, az ehhez igazított képzési struktúra kialakítása, képzési 

modulok elkészítése és képzési programok akkreditációja. 

b) Regionális képzési és kutatás-fejlesztési stratégia elkészítése: két átfogó stratégiai dokumentum 

készül, melyek stratégiai szinten tárgyalják a képzés, valamint a kutatás-fejlesztés integrációját. A 

két stratégia hivatott kijelölni a további fejlesztések útját. 

c) Közös képzési programok kidolgozása, akkreditációja: a világgazdasági trendek alapján 

készülnek el magyarul és szlovákul az akkreditációs anyagok, a tananyagok, valamint az oktatási 

segédanyagok. 

d) Záró konferencia megrendezése: a projekt eredményeit nemzetközi záró konferencián ismertetik 

a partnerek, ezzel elindítva a kezdeményezés marketingjét is. 

 

D) A projekttől várt eredmények 

 

Kimeneti indikátorok: 

 létrehozott közös képzési fórum: 1 db 

 regionális képzési stratégia: 1 db 

 regionális K+F stratégia: 1 db 

 kidolgozott közös képzési tananyagok: 10 db 

 megrendezett záró konferencia: 1 db 

 

Eredményindikátorok: 

 a képzési fórumban résztvevő intézmények száma: 15 db 

 a résztvevők által elindított közös képzési programok száma: 15 db 

 a záró konferencia résztvevőinek száma: 80 fő 

 

Hatásindikátorok: 

 a képzések látogatottsága: 300 fő / év 

 új, közös K+F kutatóhelyek száma: 20 db 

 közös K+F projektek száma: 5 db / 5 év 

 a két megyébe betelepült, tudásorientált vállalkozások száma: 10 db / 10 év 

 újonnan létrehozott állások száma: 200 db / 5 év 
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3.4 Környezetimonitoring-rendszer kialakítása a határtérségben 

 

A) A projekt céljai 

Átfogó célok 

 A fenntartható fejlődés elvének gyakorlati megvalósítása a térségben 

 A környezeti károk és kockázatok minimalizálása 

 

Konkrét célok 

 Közös, regionális környezeti tervezéssel foglalkozó szakértői testület létrehozása 

 Közös környezetimonitoring-rendszer kialakítása és működtetése 

 

B) Célcsoportok 

Közvetlen célcsoport 

 A két megye környezeti szakértői 

 Környezet- és természetvédelemben érdekelt nonprofit szervezetek 

 A zöld technológiákat, termékeket forgalmazó vállalkozások 

 

Közvetett célcsoport 

 A térség gazdasági szereplői 

 A térség lakossága 

 

 

C) Javasolt tevékenységek 

 

Minthogy a Duna völgye is egy integráns tájegységet alkot, annak ökológiai rendszerét sem 

szabad országhatárok mentén szétbontva kezelni. A projekt keretében olyan tevékenységeket 

támogatunk, amelyek a környezet megóvása érdekében hármas célt szolgálnak. Egyrészt 

segítik közössé, határon átnyúlóvá tenni az ökológiai gondolkozást, annak fejlesztésbe való 

integrálását. Másrészt a regionális környezeti tervezés szakmai minőségének javulását is 

támogatják. Harmadrészt pedig a környezetről való információszerzés pontosságát és 

rendszerességét is megalapozzák, az értőbb tervezés érdekében. 

 

a) Közös, regionális környezetpolitikai álláspont kialakítása: A tematikus 

együttműködések érdekében a két megye vezetőinek és szakembereinek közös környezeti 
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„álláspontot” kell kidolgozniuk. Ehhez támogatásra kerül egy konferencia megrendezése, 

melynek célja a közös környezeti érdekek feltárása, a táji összetartozásból adódó, 

szükséges együttműködési tengelyek megállapítása, a létrehozandó monitoring-rendszer, 

és szakértői munkacsoport fenntartásának megalapozása. 

b) A térség környezeti tervezésben elért szakmai minőségének javítása érdekében 

szükség van egy szakértői munkacsoport felállítására. A munkacsoport mindkét megyéből 

2-2 szakértőt delegálna, feladata pedig egy közös, térségi környezetfejlesztési koncepció 

megalkotásán túl, az összes, a jövőben a régióban elkészülő fejlesztési dokumentum 

környezeti vonatkozásainak ellenőrzése, kidolgozása volna. Illetve további, az egyeztetés 

folytonosságát biztosítandó, környezeti témájú rendezvények, kerekasztal-beszélgetések 

megszervezése. 

c) Közös környezetimonitoring-rendszer kiépítése, működtetése: A projekt támogatja 

egy, a Duna menti térség környezeti állapotváltozásait folyamatosan figyelemmel kísérő 

rendszer működtetését. Különös hangsúllyal a vízminőségre, illetve a vízi élőhelyek 

állapotának megfigyelésére. A rendszeres mintavételezés szakmai irányítója a közösen 

létrehozott munkacsoport lehetne, a mintavételezés és adatfeldolgozás végzői pedig a 

térség természetvédelmi dolgozói. Hogy a környezet állapota széles körben megismerhető 

legyen, finanszírozandó egy, a monitoring eredményeket folyamatosan frissítve közlő 

portál üzemeltetése is, amely a munkacsoport által szervezett környezeti rendezvények 

népszerűsítéséért is felelne. 

 

D) A projekttől várt eredmények 

 

Kimeneti indikátorok: 

 megrendezett konferenciák száma: 1 db 

 létrehozott portál: 1 db 

 megrendezett rendezvények: 2 db 

 elkészült közös környezeti dokumentumok száma: 1 db 

 

Eredményindikátorok: 

 a környezeti munkacsoport révén létrehozott új munkahelyek száma: 4 státusz 

 a monitoring-rendszer méréseinek száma: 52 db / év 
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Hatásindikátorok: 

 a térség szennyezési baleseteinek száma: 0 / 3 év 

 a környezeti témájú rendezvények száma: 10 db / 3 év 

 a portál éves forgalma: 10 000 rákeresés 

 a megújuló energiaforrások felhasználási arányának változása: 100 % / 5 év 

 

3.5 A turisztikai együttműködés erősítése 

 

A) A projekt céljai 

Átfogó célok 

 Közös turisztikai termékfejlesztés 

 Közös turisztikai marketing kialakítása 

 

Konkrét célok 

 Közös turisztikai utak kialakítása 

 A kapcsolódó infrastruktúra kiépítése 

 Közös turisztikai arculat kialakítása, közös megjelenés a médiában 

 

B) Célcsoportok 

Közvetlen célcsoport 

 A két megye szállásadói, vendéglátói, turisztikai szolgáltatói 

 A két megye turisztikai szakemberei, menedzsmentje 

 

Közvetett célcsoport 

 Potenciális befektetők 

 „Belföldi” (szlovák és magyar) vendégek 

 Külföldi vendégek 

 

C) Javasolt tevékenységek 

 

Általános tapasztalat, hogy a turizmus az a tématerület, amely mentén határon átívelő 

együttműködések is könnyen jönnek létre. A két megyének szüksége is van arra, hogy 

különválasztva közepesnek mondható idegenforgalmi adottságait egyesítve érjen el egy jobb 

piaci pozíciót. Mindezt két tématerületen keresztül támogatja a projekt. 
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a) Közös termékfejlesztés: A projekt támogatja közösen kidolgozott, határon átlépő 

témautak kialakítását (kerékpárutak, lovas túraútvonalak, borutak, vízi turisztikai 

útvonalak, kulturális témaútvonalak stb.). Hogy valóban hatékony csomagok jöhessenek 

létre, elengedhetetlen a megfelelő egyeztetés a két oldal szolgáltatói közt. Ezért a projekt 

elemeként szorgalmazandók a szakmai egyeztetések, konferenciák a régió adottságainak 

jobb kihasználása érdekében. 

b) A közös turisztikai útvonalak kialakítása sok szempontból infrastruktúrafejlesztéssel is 

együtt kell járjon (információs táblák, szolgáltatási klaszterek, tájékoztató irodák stb.). A 

közös termékek ésszerű kialakítására épülhetnek azok az infrastrukturális igények, melyek 

létrehozását szintén támogatja a projekt. 

c) Amikor pedig már minden feltétel adott a megfelelő, közös turisztikai kínálat 

kialakításához, létfontosságú mindehhez megtalálni a keresletet is. Ezt célozza a 

projektnek az az eleme, amelyben egy közös turisztikai arculat, marketingstratégia 

követését támogatja. A két megyének szükséges közös turisztikai vásárokat megrendezni, 

illetve más régiók hasonló vásárain közösen megjelenni. A folyamatos közös megjelenést 

egy portál üzemeletetése biztosíthatja, melyet szintén támogat a projekt. 

 

D) A projekttől várt eredmények 

 

Kimeneti indikátorok: 

 megrendezett vásárok száma: 1 db 

 létrehozott portál: 1 db 

 más térségek rendezvényein való közös megjelenés: 10 db 

 elkészült közös turizmusfejlesztési dokumentumok száma: 1 db 

 közös turizmusfejlesztési konferencia: 1 db 

 közös útvonalak száma: 3 db 

 tájékoztató irodák száma: 4 db 

 

Eredményindikátorok: 

 a közös menedzsment, irodahálózat révén létrehozott új munkahelyek száma: 8 státusz 

 kiadott közös programfüzetek száma: 4 db 
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Hatásindikátorok: 

 a térség átlagos vendégéjszakái számának növekedése: + 1 % / év 

 a térség vendégszámának növekedése: + 2 % / év 

 a portál éves forgalma: 50 000 rákeresés 

 az életre hívott új turisztikai szolgáltató vállalkozások száma: 40 db 

 
3.6 A kulturális kapcsolatok erősítése 

 

A) A projekt céljai 

Átfogó célok 

 A térség határon átnyúló kulturális kapcsolatainak mélyítése 

 Az együttműködések minél szélesebb társadalmi rétegekhez való eljuttatása 

 

Konkrét célok 

 A régióban működő kulturális intézmények és szervezetek együttműködésének 

támogatása 

 Közös rendezvénynaptárak, kulturális rendezvények kialakítása, támogatása 

 Civil tapasztalatcsere, egyeztetési fórumok támogatása 

 

B) Célcsoportok 

Közvetlen célcsoport 

 A két megye civil és nonprofit szervezetei 

 A két megye kulturális társaságai 

 

Közvetett célcsoport 

 A két megye lakossága 

 

C) Javasolt tevékenységek 

 

Ahhoz, hogy a határon átívelő együttműködések eredményesebbé váljanak, a két megye 

társadalmának kulturálisan is egymásra kell találnia. Ebből olyan jelentős civil erő 

kovácsolható, amely a felülről jövő, gyakran negatív politikai légkör nem kívánt hatásait is 

képes lehet leküzdeni. A projekt ezért támogat mindennemű térségi kulturális és civil 

összefogást. 
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a) Közös kulturális rendezvények: A projekt támogatást nyújt a régión belüli 

szereplőkkel megrendezett kulturális rendezvények lebonyolítására. Biztosítja a 

feltételeket egy több napos, évi rendszerességgel megrendezendő „Duna-híd 

fesztiválhoz”, amelyen kiemelten a térségi helyi kultúráinak találkozása, közelítése lenne 

a cél. 

b) Civil tapasztalatcsere: Létrehozunk egy olyan fórumot, amely évi megrendezéssel, a 

térség kulturális szereplőit gyűjti össze, hogy azok együtt fogalmazhassák meg 

kooperációs szándékaikat. Közös kiadványok, rendezvénynaptárak kialakítására is ezen a 

fórumon lehet mód. 

c) Civil portál: Háromnyelvű portál kialakítása, amelyen nyomon követhetők a régió 

kulturális eseményei, amely on-line otthona lehet a folyamatos kulturális, civil 

információáramlásnak. 

 

D) A projekttől várt eredmények 

 

Kimeneti indikátorok: 

 megrendezett fórum-találkozók száma: 1 db 

 létrehozott portál: 1 db 

 közös rendezvénynaptár kialakítása: 1 db 

 rendezvények száma: 6 db 

 létrejött portál: 1 db 

 

Eredményindikátorok: 

 a fesztivál látogatóinak száma: 2000 fő 

 kiadott közös programfüzetek száma: 4 db 

 a két megye kulturális rendezvényein a „túl oldal” fellépőinek aránya: 40 % 

 közös események száma: 10 db 

 

Hatásindikátorok: 

 a kulturális projektek által megszólított lakosság száma: 10000 fő 

 a portál éves forgalma: 20 000 rákeresés 

 a közös projektekbe bevont kulturális aktorok száma (fő) 
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4. Ütemezés 

 

Az ütemezés évek szerinti előrehaladásban mutatja be a teendőket. Nem jelöltünk meg 

kezdődátumot, mivel nem ismerjük a stratégiai program megvalósításával kapcsolatos megrendelői 

szándékokat. Az ütemezéskor ettől függetlenül a 0. év alatt 2010-et értjük, és innen kezdve osztottuk 

be az egyes feladatokat, összesen 13 évre széthúzva. A zöld szín tervezést, a narancssárga 

megvalósítást jelez. A táblázatból kiolvasható, hogy számos intézkedésnél a folyamatos működtetés 

a cél. Ez erősíti azt az igényt, amely a projekteredmények fenntartását egy EGTC-vel támasztja alá. 

Az ütemezés egyben választ ad arra a kérdésre, hogy mely tevékenységekkel érdemes kezdeni az 

együttműködés fejlesztését. 

A megnyitott együttműködések száma fokozatosan emelkedik, de az egymásra épülés miatt nem 

történik jelentős feladatbővülés. 

A nagyobb infrastruktúra-fejlesztő projektek viszonylag hátra kerültek, mivel azok jelentős 

előkészítést és pénzügyi forrásokat igényelnének. 
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10. táblázat 

Intézkedés 
/ év 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

3.1.1.1              
3.1.1.2              
3.1.1.3              
3.1.1.4              
3.1.1.5              
3.2.1.1              
3.2.1.2              
3.2.1.3              
3.2.1.4              
3.2.1.5              
3.2.1.6              
3.3.1.1              
3.3.1.2              
3.3.1.3              
3.3.1.4              
3.3.1.5              
3.3.1.6              
3.4.1.1              
3.4.1.2              
3.4.1.3              
3.4.1.4              
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5. Forrásanalízis 

 

A program megvalósításához a legadekvátabb forrás a magyar-szlovák területi 

együttműködési (CBC) program. Ennek és a jelen stratégiának a prioritásai között számos 

átfedés mutatkozik. A CBC-program prioritásai közül 8 olyan, amely felhasználható 

valamelyik intézkedés megvalósítására. Ezt mutatja be az alábbi táblázat. 

 

11. táblázat 

Intézkedés sorszáma Intézkedés megnevezése CBC-prioritás 

3.2.1.3 Határátkelők kialakítása 2.3.1 Kisléptékű útépítés 

3.2.1.4 Határon át vezető hidak építése 

(tervezése) 

2.4.1 Jobb határátkelési lehetőség s 

folyókon 

3.2.1.6 Közösségi közlekedés határon 

átnyúló rendszere 

2.3.2 A tömegközlekedés fejlesztése 

3.3.1.2 Vállalkozási együttműködés 1.1.1 üzleti infrastruktúra fejlesztése 

3.3.1.3 Munkaerő-migráció támogatása 1.6.2 munkaerő-piaci kezdeményezések 

3.3.1.4 Tudásorientált gazdaság, K + F 

tevékenység 

1.2.1 Együttműködés a K+F területén; 1.6.1 

közös képzés, oktatás és hálózatépítés 

3.3.1.5 Környezetimonitoring-rendszer 2.1.1 Víz- és hulladékgazdálkodás, 

megújuló energia 

3.3.1.6 Határon átnyúló turisztikai 

fejlesztések 

1.3.1 Turisztikai termékek és vonzerők 

fejlesztése; 1.3.2 közös turisztikai marketing 

3.4.1.1 Kulturális együttműködés 1.7.1 People to people projektek 
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MELLÉKLET: települési intézmény-ellátottság 
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Ács     1 2 2 1 2     1 5       1 4 1   1                 

Ácsteszér   1 1 1 1                     1                       

Aka     1                                                 

Almásfüzitő     1 2 1         1 3         1 1   1                 

Annavölgy     1 1 1           1         1                       

Ászár   1 1 1 1         1           1                       

Bábolna     1 1 1 1 1   1 1 5         2 1   1         1     1 

Baj     1 1 1           2         2 1   1                 

Bajna     1 1 1           2       1 1 1   1                 

Bajót     1 1 1           1 1 1     1     1                 

Bakonybánk     1 1           1                                   

Bakonysárkány     1 1 1         1 2         1                       

Bakonyszombathely     1 1 1         1 3         1 1   1                 

Bana     1 1 1           1 1 1     1                       

Bársonyos     1 1 1             1 1                             

Bokod     1 1 1           2         1 1   1                 

Császár     1 1 1         1           1 1   1                 

Csatka     1                                                 

Csém     1 1                                               

Csép     1 1           1                                   

Csolnok     1 2 2           1         2     1                 

Dad   1 1 1 1         1 2         1                       

Dág     1 1 1           4         1 1                     

Dorog   1 1 4 4 2 1     1 6 1 1 1   6 1 1 2   1   1 1     1 

Dömös     1 1                       1 1 1                   

Dunaalmás     1 1 1         1 1   1                             

Dunaszentmiklós     1                                                 

Epöl     1 1 1           1                                 

Esztergom 1 1 1 11 9 1 12 1 4 1 36 4 7 1 1 13 1 1 7   1 1 1 1 1   1 

Ete     1 1 1         1             1                     

Gyermely     1 1 1                     1 1   1                 

Héreg       1 1           1         1                       

Kecskéd     1 1 1         1 2         1 1                     

Kerékteleki     1 1 1           5         1                       

Kesztölc     1 1 1           2         1 1                     

Kisbér     2 2 1 2 2     1 1 1 1 1 1 4 1 1 1       1 1     1 

Kisigmánd                               1                       

Kocs     1 1 1           3         2 1   1                 

Komárom 1 1 1 9 6 8 9 1 2 1 21 3 4 1 1 1 1 1 4   1 1 1 1     1 

Kömlőd     1 2 2   1   1   3         1                       

Környe 1   1 1 1 1       1 3         2 1   1                 
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Lábatlan     1 2 2 1       1 4 1 1     2 1   1                 

Leányvár     1 1 1         1 1   1     1 1                     

Máriahalom     1 1 1           1         1                       

Mocsa     1 1 1           1         1 1   1                 

Mogyorósbánya     1   1           1                                 

Nagyigmánd     1 1 1         1 4       1 2 1   1                 

Nagysáp     1 1 1           1 1 1     1                       

Naszály     1 1 1           1         1 1                     

Neszmély     1 1 1   1     1           1     1                 

Nyergesújfalu     1 3 2 2 1     1 7 1 2   1 4 1   1         1     1 

Oroszlány 1 1 1 5 5 6 7   1 1 12 1 2 1 1 9 1 1 4       1 1     1 

Piliscsév     1 1 1         1 1         1 1                     

Pilismarót     1 1 1           1 2 1     1     1                 

Réde     1 1 1 1 2       2         1 1                     

Sárisáp     1 1 1           3         1 1   1                 

Súr     1 1 1           1         1 1   1                 

Süttő     1 1 1         1 2 1 1     1                       

Szákszend     1 1 1         1 2         1                       

Szárliget     1 2 1         1 1         1 1                     

Szomód     1 1 1                     1                       

Szomor     1 1 1           1                                 

Tardos     1 1 1           2         1 1                     

Tarján     1 1 1           4   1     1 1   1                 

Tárkány     1 1 1         1 1         1                       

Tát     1 1 1         1 3 1 1     3 1   1                 

Tata 1 1 2 11 7 8 9   4 1 17 2 4 1   11 1 1 5   1 1 1 1     1 

Tatabánya 1 1 3 19 18 1 13 1 1 1 6 4 9 1 1 35 1 1 15   1 1 1 1     1 

Tokod     1 2 1 2 1     1 4         2 1                     

Tokodaltáró       1 1           2   2     1 1   1                 

Úny     1 1 1                                             

Várgesztes     1 1 1           2                                 

Vérteskethely     1 1 1                                             

Vértessomló     1 1 1           1         1                       

Vértestolna     1 1 1           1                                 

Vértesszőlős   1 1 1 1         1 2         1 1   1                 

Alekšince     1 1 1         1 1         1                       

Andovce   1 1 1                                       1       

Ardanovce                                                       

Báb     1 1 1                     1                       

Babindol     1 1                                               

Bádice     1                                                 

Bajč     1 1           1     1     1                       

Bajka     1 1                                               
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Bajtava     1 1                                               

Bánov     1 1 1         1 2         1 2   1                 

Bardoňovo     1 1                 1     1                       

Bátorove Kosihy     1 2 2           1     1   1 2   1         1 1     

Bátovce     1 1 1           1         1                       

Belá     1 1                                               

Beladice     2 2 1                       2   1                 

Belince                                                       

Beša     1 1           1 1         1 1   1                 

Bešeňov     1 1                       1     1                 

Bielovce     1             1                                   

Bíňa     1 1           1                                   

Biskupová     1             1                                   

Blesovce     1                                                 

Bodza       1           1                                   

Bodzianske Lúky     1                                                 

Bohunice   1 1                                                 

Bojná   1 1 1 1           1         1 1   1                 

Bory     1 1                                               

Branč     1 1 1         1                                   

Branovo     1 1                                               

Brestovec     1 1                                               

Brhlovce   1 1                                                 

Bruty     1 1                                               

Búč     1 1 1           1                           1     

Čab     1 1           1                                   

Cabaj - Čápor     1 2 2                     1 1   1                 

Čajkov     1 1 1           1                                 

Čaka     1 1 1           1                           1     

Čakajovce     1 1 1         1             1                     

Čalovec     1 1                                               

Čaradice     1 1                                               

Čata     1 1 1         1 1                                 

Čechy     1 1                       1                       

Čechynce     1 1                                               

Čeľadice     1 1 1           1                                 

Čeľadince     1 1             1                                 

Čermany     1                                                 

Černík     1 1                       1                       

Červený Hrádok     1 1 1           1                                 

Chľaba     1 1                 1                             

Choča     1 1                                               

Chotín     1 1 1         1 1                           2     



152 

település neve 
m

oz
i 

m
úz

eu
m

 

kö
ny

v-
tá

r 

óv
od

a 

ál
ta

lá
no

s 
is

ko
la

 

kö
zé

pi
sk

ol
a-

gi
m

ná
zi

um
 

sz
ak

is
ko

la
-s

za
kk

öz
ép

is
ko

la
 

eg
ye

te
m

 / 
fő

is
ko

la
 

ko
llé

gi
um

 

va
sú

tá
llo

m
ás

 

sp
or

tp
ál

ya
 / 

sp
or

tte
re

m
 

ny
ug

dí
ja

s 
ot

th
on

 

sz
oc

iá
lis

 o
tth

on
 

re
nd

őr
sé

g 

tű
zo

ltó
sá

g 

há
zi

or
vo

si
 re

nd
el

ő 

sz
ak

or
vo

si
 re

nd
el

ő 

kó
rh

áz
 

gy
óg

ys
ze

rt
ár

 

ad
óh

iv
at

al
 

fö
ld

hi
va

ta
l 

bí
ró

sá
g 

m
un

ka
üg

yi
 k

öz
po

nt
 

ép
íté

sü
gy

 

ál
la

te
gé

sz
sé

gü
gy

 

er
dé

sz
et

i h
iv

at
al

 

gy
ám

hi
va

ta
l 

Chrabrany     1 1           1                                   

Číčov     1 1 1           1         1 1   1           1     

Čierne Kľačany     1 1                                               

Čifáre       1                                               

Dedina Mládeže     1                                                 

Dedinka     1 1 1                                             

Demandice 1   1 1 1                     1 1   1           1     

Devičany     1                                                 

Diakovce     1 2 1         1 1         1                 2     

Dlhá nad Váhom     1                                                 

Dolná Seč     1 1           1                                   

Dolné Lefantovce     1 1                       1 2                     

Dolné Obdokovce     1 1     1   1                                     

Dolné Semerovce     1 1                                               

Dolný Ohaj   1 1 1 1                     1     1                 

Dolný Pial     1 1 1           1         1                 1     

Domadice     1                                                 

Drženice     2                                           1     

Dubník     1 1 1                       1   1                 

Dulovce     1 1 1           1               1                 

Dvorany nad Nitrou       1                                               

Dvory nad Žitavou     1 2 2   1   1 1 2     1   2 1   1         1 2     

Farná     1 1 2           1         1 2   1                 

Gbelce     1 1 2         1 1         2 1   1                 

Golianovo     1 1 1           2         1     1                 

Hajná Nová Ves     1                                                 

Hájske     1 1 1           1                                 

Hokovce     1 1                                               

Holiare     1 1                                         1     

Hontianska Vrbica     1 1                                               

Hontianske Trsťany     1 1                                         1     

Horná Kráľová     1 1 1           1                                 

Horná Seč     1 1                                               

Horné Chlebany     1                                           1     

Horné Lefantovce     1 1 1           1         1                       

Horné Obdokovce     1 1 1           1 1 1     1                 1     

Horné Semerovce     1 1             2         1 1                     

Horné Štitáre     1 1                 2                             

Horné Turovce     1 1                                               

Horný Pial     1             1                                   

Hostie     1 1             2                                 

Hosťová     1 1                                               

Hosťovce     1 1                                               
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Hrkovce     1       1     1           1                       

Hronovce     1 1           1 1           2 1             1     

Hronské Kľačany     1 1 1         1 1                                 

Hronské Kosihy     1 1                                               

Hruboňovo     1 1                                               

Hrušovany     1 1             1                                 

Hul     1 1 1         1           1 1                     

Hurbanovo 1   1 2 2   2   2 1 5 2 1 1   4 13   2 1     1 1 2   1 

Imeľ 1   1 1 1           1                                 

Iňa     1                                                 

Ipeľské Úľany     1                                                 

Ipeľský Sokolec   1 1 1 1         1 1         1 3                     

Ivanka pri Nitre       1 1         1 1         1 1   1                 

Iža     1 1 1           1               1           1     

Jabloňovce     1                                                 

Jacovce     1 1 1           1         1 1   1                 

Jarok     1 1 1           1                                 

Jasová     1 1 1           1               1                 

Jatov     1 1         1   1                                 

Jedľové Kostoľany     1 1 1                                             

Jelenec     1 1 1         1           2 1   1                 

Jelšovce     1 1           1                                   

Jesenské                   1                                   

Jur nad Hronom     1 1 1           1                                 

Kalná nad Hronom     1 1 1   1   1 1 1     1   2 1   1                 

Kamanová     1 1           1                                   

Kamenica nad Hronom     1 1                                         1     

Kameničná 1   1 1                       1                       

Kamenín     1 1 1         1           1 1                     

Kamenný Most     1 1           1                                   

Kapince     1             1                                   

Keť     1 1 1           1                                 

Klasov     1 1 1               2           1                 

Klížska Nemá     1 1               1                       1       

Kmeťovo     1 1           1                                   

Kolárovo 1   1 3 3 1 1       3 2   1 1 4 8   1 1     1 1 4   1 

Kolíňany   1 1 1 1           1                                 

Kolta     1 1 1                     1 1                     

Komárno 1 4 3 14 7 3 4 1 2 3 15 1 4 1 1 13 93 1 14 1 1 1 1 1 1   1 

Komjatice     1 1 1         1 1         2 3   1                 

Komoča     1 1                                               

Koniarovce     1 1           1                                   

Kostoľany pod Tribečom     1 1                                               
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Kovarce     1 1 1               1     2 1                     

Kozárovce 1   1 1 1         1 2         2                       

Kráľová nad Váhom     1 1             1                         1       

Kravany nad Dunajom     1 1     1   1   1                                 

Krnča 1   1 1                                               

Krškany     1 1                 1                             

Krtovce     1                                                 

Krušovce 1   1 1 1         1           1 1   1         1       

Kubáňovo     1                                                 

Kukučínov     1 1                                               

Kuraľany     1 1             1                                 

Kuzmice     1 1                                         1     

Ladice     1 1           1 1                                 

Lehota     1 1 1                     1     1                 

Leľa     1 1               1 1                             

Levice 1 3 2 12 8 4 7   5 1 17 2 1 1 1 16 111 1 7 1 1 1 1 1 18 1 1 

Lipová     2 1 1         1     1                             

Lipové     1                                           1     

Lipovník     1                                                 

Lok     1 1           1           1                       

Lontov     1 1                 1                             

Lovce     1 1             1                                 

Ľubá     1 1                                         2     

Lúčnica nad Žitavou     1 1           2                                   

Ludanice 1   2 1 1         2 1         1 1   1           1     

Ľudovítová                   1     1                             

Lukáčovce     1 1             1                                 

Lula     1                                                 

Lužany     1                                                 

Lužianky     1 1 1         1 1     1     1   1                 

Machulince     1 1                                               

Malá nad Hronom     1 1                                               

Málaš     1 1                                               

Malé Chyndice     1                                                 

Malé Kosihy     1 1                                               

Malé Kozmálovce     1                                                 

Malé Ludince     1 1                                               

Malé Ripňany     1 1           1                                   

Malé Vozokany     1 1                                               

Malé Zálužie     1             1                                   

Malý Cetín     1                                                 

Malý Lapáš     1 1                                               

Maňa     1 1 1         1 1   2     1 1   1                 
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Mankovce     1 1                                               

Marcelová     1 2 2           1         1 1                     

Martin nad Žitavou     1 1                                               

Martovce   1 1 1                                               

Melek     1 1                                               

Michal nad Žitavou     1 1 1         1 1           1                     

Moča   1 1 1 1           1         1 1   1                 

Močenok 1   1 1 1           1 2 1     2 2   1         1 1     

Modrany     1 1 1                     1                       

Mojmírovce     1 1 1       1   2     1   1 1             1       

Mojzesovo     1 1 1           1                                 

Mudroňovo     1                                                 

Mužla     1 1 1         1           2                 1     

Mýtne Ludany     1 1                                               

Nána     1 1             1                                 

Neded     1 2 1           1         2 1   1                 

Nemčice     1 1                                               

Nemčiňany     1 1             1                                 

Nemečky     1                                                 

Nesvady     1 2 2           2         2 1   1                 

Neverice     1 1                                               

Nevidzany     1 1                                               

Nitra 4 3 3 27 17 4 12 2 8 3 53 4 4 2 1 43 282 3 26 2 1 1 2 1 28 1 2 

Nitrianska Blatnica 1   1 1 1           1     1                           

Nitrianska Streda     1                                                 

Nitrianske Hrnčiarovce     1   1                                     1       

Norovce     1 1                                               

Nová Dedina     1 1 1           1         1                       

Nová Ves nad Žitavou     1 1 1       1 1 1                                 

Nová Vieska   1 1 1           1                                   

Nové Sady     1 1 1         1           1 1   1                 

Nové Zámky 1 3 3 7 7 2 6   3 1 17 2 2 1 1 22 132 1 13 1 1 1 1 1 2 1 1 

Nový Tekov     1 1             1                                 

Nýrovce     1 1                                               

Obid     1 1                                               

Obyce     1 1 1           1         1 1                     

Okoličná na Ostrove     1 1 1         1 1         1                 1     

Ondrejovce     1 1                                               

Oponice 1 1 1 1                                               

Orešany     1                                                 

Palárikovo 1   1 1 1         1 2         2 1   1                 

Paňa     1 1                                               

Pastovce     1 1           1                             1     
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Patince     1 1                                               

Pavlová     1                                                 

Pečenice     1                                                 

Plášťovce   1 1 1 2           1         1 4             1       

Plavé Vozokany     2 1 1                                             

Podhájska     1 1           1           1 1   1                 

Podhorany     2 1 1         1                                   

Podhradie     1                                                 

Podlužany     1 1                                               

Pohranice     1 1 1                     1 1   1                 

Pohronský Ruskov     1 1 1         1 1         1 1   1                 

Poľný Kesov     1 1         1   1                                 

Pozba     1 1 1         1                                   

Prašice 1   1 1 1           1 1 1     1 2   1         1       

Práznovce     1 1                                               

Preseľany 1   1 1 1         1 1         1 1   1         1 1     

Pribeta     1 2 2         1 1         1 1                     

Pukanec     1 1 1           2         1                       

Radava     1 1           1 1         1                       

Radošina 1   1 1 1         1 1 1 1     2 1   1           1     

Radvaň nad Dunajom     1 1                             1                 

Rajčany     1 1                                               

Rastislavice     1 1                                               

Rišňovce     1 1 1         1 1         1 1                     

Rúbaň     1 1             1                                 

Rumanová     1 1                                               

Rybník     1 1 1           1         1                       

Šahy   1 3 5 4 3 1   1 1 6     1 1 3 31 1 2 1     1 1 2   1 

Šaľa 1 1 1 8 6 1 2   1 1 1     1 1 12 57 1 9 1 1   1 1 4   1 

Šalgovce     1 1 1           1                                 

Salka   2 1 1 1           2         1                       

Šalov     1 1                                               

Santovka     1 1             1 1                         1     

Šarkan     1                                                 

Šarovce   1 1 1 1           1   2     1                 1     

Sazdice     1 1                                               

Selice     1 2 2           1         1     1                 

Semerovo     1 1 1           1         1                       

Sikenica     1 1                                               

Sikenička     1 1                                               

Skýcov     1 1 1                                             

Slatina     1             1                 1                 

Sľažany     1 1 1         1           1 1                     



157 

település neve 
m

oz
i 

m
úz

eu
m

 

kö
ny

v-
tá

r 

óv
od

a 

ál
ta

lá
no

s 
is

ko
la

 

kö
zé

pi
sk

ol
a-

gi
m

ná
zi

um
 

sz
ak

is
ko

la
-s

za
kk

öz
ép

is
ko

la
 

eg
ye

te
m

 / 
fő

is
ko

la
 

ko
llé

gi
um

 

va
sú

tá
llo

m
ás

 

sp
or

tp
ál

ya
 / 

sp
or

tte
re

m
 

ny
ug

dí
ja

s 
ot

th
on

 

sz
oc

iá
lis

 o
tth

on
 

re
nd

őr
sé

g 

tű
zo

ltó
sá

g 

há
zi

or
vo

si
 re

nd
el

ő 

sz
ak

or
vo

si
 re

nd
el

ő 

kó
rh

áz
 

gy
óg

ys
ze

rt
ár

 

ad
óh

iv
at

al
 

fö
ld

hi
va

ta
l 

bí
ró

sá
g 

m
un

ka
üg

yi
 k

öz
po

nt
 

ép
íté

sü
gy

 

ál
la

te
gé

sz
sé

gü
gy

 

er
dé

sz
et

i h
iv

at
al

 

gy
ám

hi
va

ta
l 

Slepčany     1 1           1                                   

Sokolce     1 1 1           1         2                 1     

Solčany     1 1 1           1         1 1   2         1 1     

Solčianky     1                                                 

Šrobárová     1 1                                               

Starý Hrádok     1                                           1     

Starý Tekov     1 1 1           1         1     1                 

Štefanovičová     1                                                 

Štitáre       1                                               

Strekov     1 1 1         1           1     1         1       

Štúrovo 1 1 1 5 2 1 2   1 1 7 1 1 1 1 7 3   6 1     1 1 3   1 

Súlovce     1 1                                               

Šurany 1 1 2 2 3 1 3   1 1 4     1 1 5 29   4 1     1 1 4   1 

Šurianky     1 1             1                                 

Svätoplukovo     1 1             1                                 

Svätý Peter     1 2 2           1         1     1           1     

Svodín   1 1 1 2   1       1         2               1       

Svrbice                                                       

Tajná     1 1                                               

Tehla     1 1                       1                       

Tekovské Lužany 1   1 1 2         1     1     3                       

Tekovské Nemce     1 1 1                                     1       

Tekovský Hrádok     1 1           1                                   

Telince                                                       

Tesáre     1 1                                               

Tesárske Mlyňany     1 1 1         1 2         1     1                 

Tešedíkovo 1   1 2 2         1 1         1     1         1 1     

Tlmače     1 2 1   1     1 2     1   2 4   2           1     

Tôň     1 1                                               

Topoľčany 1 1 3 8 7 3 1   6 1 15 3 3 1 1 16 111 1 14 1 1 1 1 1 6   1 

Topoľčianky 1 3 1 2 1           2         1 1   1           1     

Tovarníky     1 1                       1 1               3     

Trávnica     1 1 1                         1                   

Trávnik     1 1                                               

Trnovec nad Váhom     1 1 1         1 1         1 1   1                 

Tupá     1 1           1                                   

Turá     1                                                 

Tvrdomestice     1                                                 

Tvrdošovce   1 1 3 2         1 2         2 1   1                 

Uhliská     1                                                 

Úľany nad Žitavou     1 1 1         1 1                           1     

Urmince     1 1 1           1         1 1                     

Velčice     1 1                                               

Veľká Dolina     1 1                                               



158 

település neve 
m

oz
i 

m
úz

eu
m

 

kö
ny

v-
tá

r 

óv
od

a 

ál
ta

lá
no

s 
is

ko
la

 

kö
zé

pi
sk

ol
a-

gi
m

ná
zi

um
 

sz
ak

is
ko

la
-s

za
kk

öz
ép

is
ko

la
 

eg
ye

te
m

 / 
fő

is
ko

la
 

ko
llé

gi
um

 

va
sú

tá
llo

m
ás

 

sp
or

tp
ál

ya
 / 

sp
or

tte
re

m
 

ny
ug

dí
ja

s 
ot

th
on

 

sz
oc

iá
lis

 o
tth

on
 

re
nd

őr
sé

g 

tű
zo

ltó
sá

g 

há
zi

or
vo

si
 re

nd
el

ő 

sz
ak

or
vo

si
 re

nd
el

ő 

kó
rh

áz
 

gy
óg

ys
ze

rt
ár

 

ad
óh

iv
at

al
 

fö
ld

hi
va

ta
l 

bí
ró

sá
g 

m
un

ka
üg

yi
 k

öz
po

nt
 

ép
íté

sü
gy

 

ál
la

te
gé

sz
sé

gü
gy

 

er
dé

sz
et

i h
iv

at
al

 

gy
ám

hi
va

ta
l 

Veľké Chyndice     1 1                                               

Veľké Dvorany     1 1                                               

Veľké Kosihy     1 1                 1     1               1       

Veľké Kozmálovce     1 1           1                                   

Veľké Lovce   1 1 1 1                       1                     

Veľké Ludince     1 1 1           1         1                       

Veľké Ripňany     2 1 1         2 1         1 2   1           1     

Veľké Turovce     1 1                                               

Veľké Vozokany     1 1                                               

Veľké Zálužie     1 1 1           2     1     5 1 1                 

Veľký Cetín     1 1 1                     1 1   1                 

Veľký Ďur     2 1 1           1         1 1   1                 

Veľký Kýr     1 1 1         1 1           1   1                 

Veľký Lapáš 1   1   1                                     1       

Velušovce     1                                                 

Vieska nad Žitavou     1 1                                               

Vinodol     1 1 1           1         1                       

Virt     1 1                                               

Vlčany 1   1 2 2           1     1     1   1                 

Vlkas     1 1                                               

Volkovce     1 1 1         1     1                             

Vozokany     1                                                 

Vráble 1   1 4 4 1 1   1 2 4     1 1 7 16   3 1     1 1 3   1 

Vrbová nad Váhom     1 1                                               

Výčapy - Opatovce 1   1 1 1         1 1         1 1   1                 

Vyškovce nad Ipľom     1 1           1                             1     

Vyšné nad Hronom     1                                                 

Zalaba     1             1                                   

Závada     1 1                                               

Zbehy     2 1 1         2 1         1     1           1     

Zbrojníky     1 1 1                     1                       

Želiezovce   1 2 3 2 2       1 3   1 1 1 5 35   1 1     1 1 4   1 

Žemberovce     1 1 1           1         1     1                 

Zemianska Olča     1 1 2         1 1     1   2 1   1         1       

Žemliare     1                                                 

Zemné     1 2 2           1           2                     

Žihárec     1 2 1         1 1         1                 1     

Žikava     1 1                                               

Žirany   1 1 1           1 1                                 

Žitavany     1 1 1           2                                 

Žitavce     1                                                 

Zlaté Moravce 1 1 1 5 4 2 4   1 2 11 1   1 1 6 5 1 6 1 1   1 1 6   1 

Zlatná na Ostrove     1 1 1         2 1           1   1                 

Zlatno     1                                                 
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