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Soós Edit                                  Határon átnyúló együttműködések

Bevezetés1

A Kárpát-medencében elhelyezkedő Magyarország hét országgal határos. A határ-
régiókban (határ menti megyékben) élő lakosság aránya meghaladja a 82%-ot. 
Minden magyar NUTS 2 régió határos valamely szomszédos országgal. A 19 

NUTS 3 szintű megyéből 14 vehet részt a jövőben Európai Unió által támogatott határ 
menti együttműködésben. 

A szomszédos országok közül Ausztria 1995 óta az Európai Unió tagja, Szlovákia és 
Szlovénia 2004-ben, Románia 2007-ben lett az EU tagállama. Déli szomszédjaink kö-
zül Horvátországgal 2005 októberében kezdődtek el a tárgyalások, Szerbiával az Unió 
2008. április 29-én írta alá a majdani EU-tagság előfeltételének számító Stabilizációs és 
Társulási Megállapodást. 

Magyarország EU-csatlakozásával a Kárpát-medencei magyarság döntő többsége 
ugyanazon politikai, jogi és gazdasági közösség részévé vált. 

A csatlakozást követően időszerű annak vizsgálata, hogyan lehet az Európai Unió 
adta lehetőségeket minél nagyobb mértékben kamatoztatni a nemzetpolitikában?

A határon túli magyarság érdekeire fókuszáló nemzetpolitikai célok megvalósulását a 
megváltozott külső körülmények is befolyásolják. A 2007. január 1-jei bővítés következté-
ben a korábban határokkal elválasztott magyarság 95%-a ma már az EU területén él, így 
a kisebbségpolitika új dimenzióba került. Az elkövetkező években ezért kiemelt figyel-
met kell fordítani az EU-hoz néhány éven belül még nem csatlakozó Ukrajna és Szerbia 
magyarlakta területeire. Az EU tagjaként Magyarország stratégiai célja, hogy hosszabb 
távon az egész Kárpát-medencei magyarság része legyen az Uniónak. Ennek érdekében a 
magyar kormány szorgalmazza minden szomszédos ország euroatlanti integrációját2 Az 
Európai Szomszédságpolitika3 eszközrendszere jelentős hozzájárulást – a 2007–2013-as 
költségvetési időszakban 684 millió eurót – jelent a nemzetpolitikai célok megvalósulá-
sához. (1. sz. ábra)

Magyarország külső uniós határain elhelyezkedő régióira jelentős szerep hárul a 
fejlődésben elmaradott, periferikus, határ menti térségek integrálásában. Ugyanakkor 
számolni lehet azzal is, hogy – részben a schengeni acquis miatt – átmenetileg újból meg-
erősödik a határok elválasztó szerepe, ami kihat a szomszédsági kapcsolatok alakulására 
és az anyaország határain túl élő magyarságra egyaránt. 

Az államközi és tárcaközi kapcsolatok révén a magyar kormány szerepe meghatározó 
a magyar–magyar együttműködés alakításában. A jószomszédi kapcsolatok feltétele a 

1 A tanulmány a szerzőnek a Magyar Külügyi Intézetben 2010. február 5-én megrendezett „A magyar 
nemzeti érdek nyomában: nemzetpolitika, szomszédsági kapcsolatok és regionális együttműködés az 
EU-ban” című kerekasztal-konferencián elhangzott előadásának az anyaga. Dr. Soós Edit a Szegedi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszékének docense.

2 A kormány Európa-politika stratégiájának új irányairól és feladatairól: http://www.kum.hu.
3 COM (2003) 104 final, Commssion of the European Communities. Communication from the 

Commission to the Council and the European Parliament. Wider Europe – Neighbourhood: A New 
Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours. Brussels, 11/3/2003.
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központi kormányok közti bilaterális megállapodás, a szorosabb gazdasági, kereskedel-
mi, bel- és igazságügyi együttműködés létrehozása. 

A magyar külpolitikában a nemzetpolitikai szempontok az uniós kereteken kívül 
létrejött regionális együttműködések (pl. a Visegrádi Együttműködés, Közép-európai 
Kezdeményezés) és a funkcionális területeket érintő multilaterális együttműködési fó-
rumok (pl. Duna Bizottság) keretei között is érvényesülnek. Magyarország elősegíti a 
közép- és kelet-európai EU-tagállamok szomszédságpolitikájának új alapokra helyezését. 
Ennek jó példájaként 2004. május 6-án tevékeny szerepet vállalt a Visegrádi Országok 
Eurorégiói Konzultatív Tanácsának létrehozásában. A tanácsot alkotó magyar, szlo-
vák, cseh és lengyel eurorégiók a határokon átnyúló regionális összefogást ösztönzik az 
interregionális tapasztalatcserére lehetőségét biztosító kezdeményezésnek a létrejöttével. 

A kormány ugyanakkor támogatja a települések, kistérségek, régiók határ menti 
együttműködéseit. Az együttműködési keretek elősegítik a Kárpát-medencében korábban 
természetes egységet képező régiók, vonzáskörzetek újraéledését, lehetővé teszik a határ 
menti területek, települések közötti kapcsolatok szorosabbá tételét.

A központi kormány dominanciájának bizonyos ellensúlyozására viszont napjaink-
ban a határon átnyúló együttműködések, a jószomszédi kapcsolatok alakításában előtérbe 
kerülnek a helyi és regionális szereplők. A központi kormányok már nem ellenőrizhetik 
teljességgel a tagállamok szubnacionális szintű együttműködéseit, azok működési alapel-
ve a horizontális partnerségre épülő helyi és regionális autonómia. 

Mi az önkormányzati dimenzió, a regionális dimenzió lehetséges jövőbeni szerepe a 
nemzetpolitika formálásában?

Az Európai Szomszédságpolitika a „jobb kormányzás” határ menti megjelenítésé-
re jelentős szerepet szán az Unió külső határai mentén élő közösségeknek. A magyar 
kormány számára a „javított párbeszéd” a szomszédjaival ugyanakkor azt is kell, hogy je-
lentse, hogy az együttműködési formák közé új, innovatív elemként bekerüljön a határon 
átnyúló együttműködési összetevő is. A határ menti együttműködések (munkaközösség, 
eurorégió, EGTC) szubnacionális keretet jelentenek a szomszédság- és a nemzetpoliti-
ka céljainak megvalósításához. A határok mentén formálódó szubnacionális diplomácia 
feladata a párbeszéd kiszélesítése, a hagyományos „fejlesztésközpontú” euroregionális 
együttműködés mellett – ahol a gazdasági és területfejlesztési célkitűzésekre helyező-
dik a hangsúly – a társadalmi, kulturális célú együttműködések szerepének növelése. A 
jószomszédi kapcsolatok kiszélesítésének, a társadalmi párbeszéd és a polgárközeli kap-
csolatok megerősítésének a határ mindkét oldalán ki kell terjednie a magyar–magyar és a 
más nemzeti és etnikai kisebbségekkel folytatott együttműködésekre is. 

Az együttműködések feladata egyeztetni a kormányzati és térségi érdekeket, bizto-
sítani a régión belül a térségi szereplők közötti koordinációt, a szomszédos hatóságok 
között a határokon átnyúló gazdasági és szociális centrumok kialakítását, és megteremte-
ni a fenntartható területi fejlődést. 

A határok megléte jelenleg gazdaságilag, társadalmilag és kulturálisan elválasztja 
egymástól a határ menti közösségeket. A határ menti együttműködés hozzáadott értéket 
teremt, elősegítve a nemzeti szintű külső és belső partnerségek mélyítését. A célok eléré-
séhez az együttműködéseken belül is több céllal együttműködő partnerségek működése 
szükséges.
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A többszereplős, közös, határokon átnyúló fejlesztési stratégia elősegítheti a közös 
érdekeken alapuló gazdasági és társadalmi fejlődés szilárd alapjainak megteremtését, 
függetlenül attól, hogy nemzeti, regionális vagy helyi szintű határon átnyúló struktúrák-
ról van szó. 

Amellett, hogy az EU regionális politikájának támogatási rendszere ösztönző ha-
tással van a fejlesztési programjaiban való részvételre, az Unió irányából létezik egy 
külső elvárás egy olyan jog- és intézményrendszer kialakítására, amely képes az acquis 
communautaire és az európai gyakorlat nemzeti szintű befogadására és alkalmazására.

Ahhoz, hogy a „régiók Európájának” magyarországi régiók is „építőköveivé” válhas-
sanak, a határon átnyúló együttműködésekben részt vegyenek, belső feltétel a résztvevő 
országok demokratikus fejlettsége, külső feltétel a regionalizációra vonatkozó demokra-
tikus normák elfogadása.

A regionális érdekeket megfogalmazó nemzetközi szervezetek (Európa Tanács, 
Európai Határ Menti Térségek Szövetsége) és az EU Régiók Bizottsága ajánlásai, illetve 
véleményei azonban „soft law” jellegük miatt csupán keretet jelentenek a határ menti 
együttműködések jogi szabályozásához, azokat tartalommal a nemzeti törvényhozások-
nak kell megtölteni. A határokon átnyúló tevékenységeket ezért két-, három-, illetve 
többoldalú megállapodások befolyásolják ma is, többnyire a partnerek politikai szán-
dékától függően. Léteznek helyi, illetve regionális szintű megállapodások is, azonban a 
legtöbb esetben ezek szintén közjog alá tartozó megállapodások, az állami fennhatóság 
biztosítása mellett. 

A határ menti együttműködések előtt álló kihívás az intézményes és a nemzeti 
szubnacionális partnerségekre épülő kormányzás komplementaritásában és feladataik 
megosztásában rejlik. 

1. intézményes kormányzás
Az EU tagállamainak egyes határrégiói régóta érdekeltek voltak egy olyan eszköz lét-

rehozásában, amely lehetővé teszi számukra a határrégiókkal való rugalmas, a központi 
államigazgatásokkal és a kormányokkal szemben pedig a nagyfokú önállóságot biztosí-
tó együttműködést, amelyen belül saját jogintézmény keretében alakíthatják nemzetközi 
kapcsolataikat, alapíthatnak közös intézményeket.

A helyi és regionális hatóságok és a tagállamok számára áttörést a közösségi jog ha-
tálya alatt együttműködési lehetőséget biztosító új jogi, intézményi eszköz, az Európai 
Parlament és a Tanács 1082/2006/EK, az európai területi együttműködési csoportosulás-
ról szóló rendelete (EGTC) jelent. 

Az EGTC a decentralizált partnerségek együttműködését segíti elő, azaz a regionális, 
helyi határon átnyúló együttműködéseket. Helyt ad annak a demokratikus ismérvnek is, 
hogy a határon átnyúló együttműködések hatásköreik révén kisegítik a központi kor-
mányok tevékenységét. Ezzel a „kormányzás új formájának” megteremtésére adnak 
lehetőséget a határrégiókban.

A decentralizált párbeszéd a békés egymás mellett élés, a gazdasági, társadalmi 
fejlődés és a demokratikus átalakulás sikerét, a határ menti területek biztonságának 
megszilárdítását jelentheti. A szubnacionális szintű határ menti együttműködések a már 
meglevő határ menti politikák hatékonyabbá tételével, a párbeszéd szélesebb társadal-
mi alapokra helyezésével hozzáadott értéket jelentenek a schengeni határok kedvezőtlen 
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hatásainak leküzdésére, a politikai, gazdasági, valamint a társadalmi és kulturális együtt-
működés új formáinak a kialakítására, a szomszédos országokkal fennálló kapcsolatok 
javítására vonatkozó kormányzati intézkedésekhez.

2. nemzeti szubnacionális partnerségekre épülő kormányzás 
A határ menti együttműködések elősegítik a határ menti térségek politikai és tár-

sadalmi stabilitását, hozzájárulnak a közös történelmi hagyományokkal rendelkező, az 
anyaországtól elszakított, annak anyanyelvét, kultúráját őrző népek, nemzetiségek kap-
csolattartásához, a magyarlakta területekkel való különböző szinten és formációban 
létrejövő eltérő integráltságú határon átnyúló és határ menti fejlesztési és együttműködési 
kapcsolatok megerősítéséhez.

A nemzetpolitikának ezért a párbeszéd új alapokra helyezésével – az egyes országok 
kormányzati tevékenysége mellett a határ két oldalán fekvő területek közösségeire építve 
(függetlenül attól, hogy országaik tagjai-e az Uniónak), a decentralizált párbeszéd keretei 
között a helyi és regionális partnerségek kialakításával – a békés egymás mellett élés, a 
gazdasági, társadalmi fejlődés és a demokratikus átalakulás folyamatát kell elősegítenie. 

Vertikálisan az önkormányzatok és a központi kormány, horizontálisan az önkor-
mányzatok és a gazdasági és szociális partnerek, a köz- és magánszféra (PPP), valamint 
a civil társadalom közötti társadalmi párbeszéd keretében erősíteni kell a partnerség 
gyakorlatát.

Ahhoz, hogy a határon túli (magyar) szervezetek a partneri együttműködés kereté-
ben képesek legyenek a támogatások hatékony felhasználására, a közvetlen, polgárközeli 
kapcsolatok támogatására meg kell keresni azokat a szereplőket, akik elősegítik a part-
nerségek létrejöttét. 

A régi szereplők testvértelepülési kapcsolatai (települési önkormányzatok, többcé-
lú kistérségi társulások, területfejlesztési önkormányzati társulások stb.), területi szintű 
kapcsolatai (megyei önkormányzatok) mellett megjelentek az új társadalmi-gazdasági 
szereplők (a területfejlesztési tanácsok, ügynökségek, gazdasági és civil szervezetek) is.  

Kiemelt figyelmet kell fordítani az alulról építkezés elvére, hiszen a partneri kap-
csolatok alakításában a legnagyobb szerepet a civil és szakmai szervezetek tölthetik be 
az együttműködések célrendszerének az állampolgárokhoz való közelebb vitelében, az 
együttműködések továbbfejlesztésében, tartalommal való megtöltésében.

A mAgyAr kormány nemzetpolitikAi szerepvállAlásA

Kétoldalú kapcsolataiban 1990 óta a stabilitásra és az együttműködésre törekedett a 
magyar állam. Ennek jegyében születtek meg a kilencvenes évek folyamán a szom-
szédos országokkal (Romániával, Szlovákiával, Ukrajnával, Horvátországgal és 

Szlovéniával) kötött alapszerződések a jószomszédi kapcsolatok fejlesztéséről.4 Ezek a 
kétoldalú szerződések csak érintőlegesen foglalkoznak a helyi önkormányzatok és köz-
igazgatási szervek határon átnyúló együttműködésének kérdésével. 

4 Ausztriával nem volt, Szerbiával eddig nem került sor kétoldalú jogi megállapodásra. 
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A magyar határon átnyúló együttműködések állami szintű kapcsolattartásáért je-
lenleg az Önkormányzati Minisztérium a főfelelős. A minisztérium koordinációja alatt 
létező határ menti együttműködési formák:

– Magyar–Osztrák Regionális Koordinációs Fórum: a kormányfők közötti meg-
egyezés alapján jött létre, 2004 óta működik. Együttműködési területek: regionális 
együttműködés, közlekedés/infrastruktúra, környezetvédelem, vízügy, vidékfejlesztés, 
megújuló energiaforrások, mezőgazdaság, gazdasági, munkaerő-piaci, kulturális, turisz-
tikai együttműködés. Évente egyszer ülésezik.

– Magyar–Szlovén Határon Átnyúló Vegyes Bizottság: a 2007. október 17-i első 
magyar–szlovén együttes kormányülésen került aláírásra a helyi és regionális hatósá-
gok közötti határ menti együttműködés előmozdításáról szóló megállapodás. Kétéves 
előkészítés után tavaly novemberben megalakult a Vegyes Bizottság, elsősorban a helyi 
önkormányzatok közötti kapcsolatok fejlesztése, térségi együttműködés a cél, de tevé-
kenységi köre kiterjed a gazdasági, kulturális, turisztikai, környezetvédelmi, közlekedési, 
munkaerő-piaci együttműködés fejlesztésére is.

– Magyar–Szlovák Határon Átnyúló Kormányközi Vegyes Bizottság: jogalapja a 
Budapesten 2001. április 23-án aláírt 200/2001. (X. 20.) Korm. Rendelettel kihirdetett 
egyezmény. A széleskörű együttműködési területek nagyjából lefedik a teljes kormány-
zati struktúrát.

– Magyar–Horvát Határokon Átnyúló Regionális Koordinációs Fórum: a kormány-
közi megállapodás 2009. szept. 17-én került aláírásra a barcsi együttes kormányülésen, 
kihirdetésére a 293/2009. (XII. 21.) Korm. Rendelettel került sor. Jelenleg az első társ-
elnöki találkozó, s a fórum struktúrájának egyeztetése folyik a horvát partnerrel. Az 
együttműködési területek minél szélesebb körben történő meghatározása és a gyakorlat-
ban történő fejlesztése a cél.

– A magyar–ukrán kapcsolatokat korábban az ÖTM koordinálta, majd a feladat a MeH-
hez került 2008-ban. Az együttműködés jogalapja: a Magyar Köztársaság Kormánya és 
Ukrajna Kormánya között a határon átnyúló együttműködésről szóló, Budapesten, 1997. 
november 11-én aláírt 68/1999. (V. 21.) Korm. Rendelettel kihirdetett magyar–ukrán 
egyezmény. Az ukrán belpolitikai helyzet miatt az együttműködés és a vegyes bizottság 
működtetése folyamatosan problémákba ütközik.

– A magyar–szerb, ill. a magyar–román határszakaszon a fentiekhez hasonló, folya-
matosan működtetett vegyes bizottság vagy fórum a két ország relációjában nem alakult 
ki. Az együttműködés maximum egy-egy szakterületre korlátozódik, a tárcaközi jelleg 
dominál.5

Mivel korábban nem létezett egyetlen olyan társasági jogi eszköz, amely egész 
Európában érvényes lett volna a határon átnyúló kooperációk alkalmazására, így a te-
vékenységeket sokáig az államok közötti, illetve az egyes projektek előkészületei során 
létrehozott kétoldalú megállapodások befolyásolták, az illető partnerek politikai szándé-
kától függően.

5 Forrás: Önkormányzati Minisztérium, 2010. január
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Az államközi megállapodások (pl. Madridi Keretegyezmény6) rendszerének el-
sődleges célja volt az államok által a területi közigazgatási szervek együttműködésére 
alkalmazni kívánt formák és korlátozások pontos meghatározása annak érdekében, hogy 
elkerüljék az esetleg vitára okot adó jogi bizonytalanságot. Ezen túlmenően Ukrajnával 
és Szlovákiával a határ menti együttműködésre vonatkozóan születtek olyan kétoldalú 
egyezmények, amelyek a Madridi Keretegyezmény elveit veszik alapul, de a két ország 
speciális körülményeire tekintettel konkretizálják azokat.7 

A Madridi Keretegyezmény előnyösnek tartotta a helyi hatóságok határ menti együtt-
működésének államközi egyezmények megkötésével való támogatását is, elsősorban abból 
a szempontból, hogy azok az ilyen együttműködésre vonatkozó eljárások törvényességé-
nek hivatalos elismerését jelentik, és bátorítják a helyi hatóságokat ezek létesítésére. 

A konkrét ügyekben tehát további két- és háromoldalú megállapodásokra van szük-
ség az államok között. Az egyes államok eltérő jogrendje és centralizáltsága, az államok 
közötti keretegyezmények megléte, hiánya vagy jellege miatt meglehetősen változatos 
az együttműködések jogi háttere, az egyes résztvevők kompetenciáinak, szerződéskötési 
jogosultságainak köre. 

A regionális és helyi szintű megállapodások megkötésére általában azokban az álla-
mokban van lehetőség, ahol az alsóbb szintek igen nagyfokú önállósággal rendelkeznek. 
A határ menti kapcsolatok intenzitása sokszor attól is függ, hogy milyen mértékű a decent-
ralizáció szintje az adott országban. Hazánk az unitárius államok kategóriájába sorolható 
be, melynek közigazgatási berendezkedésében regionális szint egyelőre nem létezik. 
A Magyarországgal szomszédos országok politikai rendszereit sokféleség jellemzi. Az 
együttműködő felek kompetenciaszintjei gyakran eltérőek, az együttműködő partnerek 
nem egymásnak megfelelő közigazgatási egységet fednek le a határ két oldalán. 

Az unitárius, a decentralizált (Szlovákia), föderális (Ausztria) államok eltérő intéz-
ményi berendezkedést biztosítanak a határ menti együttműködéseiknek. Például, ha az 
osztrák tartományi szint jogállásához igazodik a kapcsolatépítés, a teljes körű együttmű-
ködéshez magyar oldalon (a központi) állami szerveket is be kell vonni a munkába. 
A magyartól jelentős mértékben eltérő, ugyanakkor sokkal kevésbé decentralizált a hatás-
köri szabályozás a többi szomszédos ország jogrendszerében.8

A központi kormány dominanciájának bizonyos ellensúlyozására előtérbe kerül a ha-
táron átnyúló együttműködéseknél a helyi, illetve regionális hatóságok kezdeményező 
szerepe. A határ menti együttműködések hatékony megszervezéséhez szükség van né-
hány előfeltétel megteremtésére.

6 E szabályok alapján az önkormányzatok együttműködésének jogi alapja már a Madridi Keret-
egyezményhez való csatlakozás előtt is biztosított volt. Magyarország az egyezményt 1992. április 
6-án írta alá, 1994. március 21-én ratifikálta, és az 1994. június 22-én lépett hatályba. A Magyar 
Köztársaság Országgyűlése az egyezményt az 1997. évi XXIV. (XV.) törvénnyel a jogrendszerbe 
építette. 

7 A 68/1999. (V. 21.) Korm. Rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között 
a határon átnyúló együttműködésről szóló, Budapesten, 1997. november 11-én aláírt egyezmény ki-
hirdetéséről, ill. a 200/2001. (X. 20.) Korm. Rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák 
Köztársaság Kormánya között a helyi önkormányzatok és közigazgatási szervek határon átívelő 
együttműködéséről szóló, Budapesten, 2001. április 23-án aláírt egyezmény kihirdetéséről.

8 EU Régiók Bizottsága, CoR-Studies No. 1– 27. (2005). Brussels, January 2005.
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– A regionális/helyi önkormányzatoknak jogosultsága legyen határokon túli egyez-
mények megkötésére más önkormányzatokkal,

– jogosultak legyenek közös tanácskozó és végrehajtó testületek létrehozására, a hatá-
ron átnyúló együttműködések intézményesülési feltételeinek a megteremtésére,

– a helyi hatóságok közötti határ menti együttműködés jogi keretének kialakítására, 
amelyre az uniós, nemzeti, helyi támogatások, pénzügyi programok és tevékenységek 
épülhetnek.

Ahhoz, hogy a nemzetpolitika tényezőjévé váljanak a határ menti együttműködések, 
s fokozatos megerősödésük a határ menti kapcsolatok szervezésében szükségessé tette 
a helyi és regionális önkormányzatok szerepének elismerését a nemzetközi kapcsolatok 
alakításában.

Magyar vonatkozásban a külföldi helyi önkormányzatokkal való társulási, együtt-
működési szabadság az önkormányzatok alkotmányos joga. A helyi önkormányzatok 
nemzetközi kapcsolatainak belső jogi hátterét – a Helyi Önkormányzatok Európai  Charta 
alapelveit figyelembe véve – az Alkotmány és a helyi önkormányzatokról szóló törvény 
is biztosítja.9

A belső, nemzeti jogrendben Magyarországon a helyi önkormányzatok rendelkeznek 
a nemzetközi, határon átnyúló együttműködések megkötéséhez szükséges felhatalmazás-
sal, a régiók10 viszont nem. Ezért a regionális együttműködések a központi kormányok 
gyámkodásával jöhetnek létre. Mivel a határon átnyúló fejlesztések államközi együttmű-
ködési hatáskörbe tartoznak, az állam a külügyek kizárólagos birtokosaként megtartja a 
vétójogát.

A határ menti együttműködések megerősítése érdekében a regionális szintű nemzet-
közi együttműködés korlátainak felszámolásában és a központi hatalom decentralizálása 
folyamatában az Európa Tanács játszott kiemelkedő szerepet. Több olyan dokumentum 
született, amely a határon átnyúló együttműködések jogi kereteit igyekezett megterem-
teni: Madridi Keretegyezmény (1980) és kiegészítő jegyzőkönyvei (1995; 1998), Helyi 
Önkormányzatok Európai Chartája (1985), Regionális Önkormányzatok Európai Chartája 
tervezete11 (1997). 

A Helyi Önkormányzatok Európai Chartáját12 a Magyarországgal szomszédos orszá-
gok aláírták. A határon túli önkormányzatokkal való együttműködés jogával tehát a helyi 
önkormányzatok szabadon élhetnek. Nincs szükség külön központi kormány engedélyére 
ahhoz, hogy részt vegyenek a szomszédjaikkal kötött határ menti együttműködésről szóló 
szerződésekben és megállapodásokban. 

  9 A helyi önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak jogi hátterét alapvetően a Magyar Köztársaság 
Alkotmánya 44/A § (1) bekezdés h) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló törvény (Ötv.) 1. § (6) 
bekezdés c) pontja biztosítja.

10 Regionális vagy területi önkormányzatok Magyarországon a megyei önkormányzatok.
11 Az Európa Tanácsban 1991-ben kezdődött el a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája mintájára a 

Regionális Önkormányzatok  Európai Chartája megalkotásának folyamata.
12 A határ menti együttműködés szempontjából kiemelkedően fontos az a cikkely, amely a helyi ön-

igazgatási egységek egyesülési jogát definiálja. „A helyi önkormányzatok – törvény által előírt 
feltételekkel – jogosultak együttműködni más államokban működő önkormányzatokkal.”
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A központi kormány és a régió kapcsolata a decentralizáció folyamata során átértéke-
lődik annak elismerésével, hogy a regionális önkormányzatok alapjogai azonosak a helyi 
önkormányzatokéival. A Madridi Keretegyezmény és az 1995. évi Kiegészítő Protokoll a 
határ menti kapcsolatokban a helyi önkormányzatok mellett a regionális önkormányzatok 
szerepét is megnöveli az állammal szemben. A Madridi Keretegyezmény hatálya alá tar-
toznak a közigazgatási szervek, a községi, városi, fővárosi, s a főváros kerületei mellett a 
megyei önkormányzatok mint „területi önkormányzatok”. A Madridi Keretegyezmény a 
területi közösségek és hatóságok között fennálló együttműködéseket akadályozó jogi és 
adminisztratív akadályok felszámolása révén az intézményesült határ menti együttműkö-
dések világos és hatékony jogi keretének kialakítását segíti elő.13 

– A demokratikus kormányzás alapelvei közé tartozik annak elismertetése, hogy a 
politikai hatalommal rendelkező önkormányzati régióknak jogukban áll részt venni az ál-
lam nemzetközi tevékenységében a vonatkozó nemzeti törvényhozás által meghatározott 
módon bármikor, ha saját törvényhozói hatalmuk és érdekük érintve van. 

– Decentralizált politikai rendszer és többszintű kormányzás esetén intenzívebb a 
határokon átnyúló együttműködés. A decentralizáció során a határ menti kapcsolatok 
lebonyolításához a nemzeti kormányok egyre szélesebb feladat- és hatáskörrel ruházzák 
fel a helyi és regionális hatóságokat, az államok a belső jogrendjükben meghatározott 
hatáskört biztosítanak a szubnacionális szinteknek.

– A decentralizált kormányzás nem korlátozódik arra, hogy a nemzeti célokat he-
lyi vagy regionális cselekvésekre fordítsa le, hanem értelmezésébe a regionális és helyi 
közösségek célkitűzéseinek a nemzetpolitikába való integrálása is beletartozik. A decent-
ralizált kormányzásnak nemzeti szinten erősítenie és alakítania kellene a regionális és 
helyi önkormányzatoknak a nemzetpolitika koordinációjában való részvételét, megköny-
nyítve ezáltal a nemzetpolitika kidolgozását és végrehajtását.

A decentralizált országok gyakorlatához hasonlóan a sikeres együttműködésekhez 
hazánkban is szükségessé vált az európai normáknak megfelelő regionális struktúra ki-
alakítása. A régiók nemzetközi szerepvállalása feltételezi, hogy jogosultak határon túli 
egyezmények megkötésére, közös tanácskozó és végrehajtó testületek létrehozására. 
Mindez feltételezi a központi kormányok részéről az igényt, hogy a regionális szervek 
együttműködését szabályozzák, az ehhez szükséges hatásköröket biztosítsa az állam.

Azzal, hogy a regionális önkormányzatiság elve megerősítésre kerül, a régiók részt 
vehetnek az őket érintő döntések meghozatalában, így a nemzetközi és határon átnyúló 
kapcsolataik alakításában. Ez összhangban van a szubszidiaritás elvével, amely értel-
mében a működés szempontjából a lehető legalacsonyabb szintet kell felruházni döntési 
hatáskörrel, azaz a regionális (és helyi) egységek nemzetközi, határon átnyúló kompeten-
ciáját hasonlóvá kell tenni a nemzeti szintű ügyek esetében elfogadott kompetenciával. 

1997-ben az Európa Tanács helyi s regionális önkormányzatok képviselőiből álló szer-
ve, a Helyi és Regionális Közhatóságok Európai Kongresszusa14 elfogadta a Regionális 

13 Declaration of the Budapest Ministerial Conference on delivering good local and regional governance. 
Budapest, 24–25. February, 2005.

14 Helyi és Regionális Közhatóságok  Európai Kongresszusa az ET szerve, a régiók és a helyhatóságok 
kamarájából áll, 1994-ben alapították. Konzultatív testület, amelynek feladata az európai régiók és 
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Önkormányzatok Európai Chartájának tervezetét, amely új helyzetet teremt Európa-szerte 
a területi szintű önkormányzáshoz, felvázolja a regionális önkormányzat létrehozásának 
kritériumrendszerét, alkotmányos és törvényes keretet biztosít a regionális önkormányza-
tok jogainak, amelyeket a demokratikus fejlődés folyamatában szükséges alkalmazni.15 

A charta tervezete a regionális önkormányzatok politikai, adminisztratív és pénzügyi 
függetlenségét garantáló alapszabály. Tükrözi a 20. század második felének demokratizá-
lódási folyamata során jelentkező decentralizációs folyamatot, amely részeként a politikai 
hatalom helyi önkormányzatok szintjére delegálása a hetvenes évektől a regionális önkor-
mányzatok szintjére történő hatalomátadással társul. Tartalmazza a tagországok számára 
azokat a demokratikus követelményeket, amelyek elengedhetetlenek a szubnacionális 
szintű nemzeti jogszabályozás kialakításához. Jelentősége hasonló a helyi önkormány-
zati chartához, hiszen ez a dokumentum is egyfajta regionális önkormányzati minimum 
standardot rögzít és állít követelményként az európai államok elé, s ezzel tovább lép a köz-
igazgatási integráció elmélyítésének útján. Megfogalmazása szerint „a régiók a központi 
kormányzat és a helyi önkormányzatok között elhelyezkedő területi önkormányzatok”. 
Határon átnyúló együttműködésre utaló cikkely szintén megtalálható a tervezetben, 
amely a Madridi Konvencióhoz hasonló kritériumokat tartalmaz. A régiók nemzetközi 
kapcsolataival összefüggésben a charta tervezete kimondja, hogy a „… saját illetékességi 
körükbe eső területeken a régiók jogosultak interregionális vagy határ menti kooperációs 
tevékenységet folytatni, összhangban a hazai jogrendben lefektetett eljárásokkal. Ezen 
tevékenységeket a hazai jogrendnek és az állam nemzetközi kötelezettségvállalásainak 
tiszteletben tartásával kell végezni.”16

Mivel a központi hatóságok hatáskörébe tartozik a működéshez szükséges jogi keret 
meghatározása, a területi közösségek és hatóságok tevékenységének felügyelete, ezért a 
kormányokra és a politikai elitre kell nyomást gyakorolni, hogy a szükséges hatalommal 
ruházzák fel nemcsak a helyi, hanem a regionális szintű egységeiket is.

A szuBnAcionális szintek és A nemzetpolitikA viszonyA

A hAtár menti együttműködések szerepe A nemzetpolitikábAn17

A határ menti együttműködések jelentősége, hogy helyreállítják a korábban 
szervesen összekapcsolódó területek egységét. Az egyes magyarlakta, a határok 
mentén található régiók kitörése a korábbi hátrányos helyzetből a 21. század 

elején már egyre inkább a korábban határokkal elválasztott régiók, önkormányzatok, 

települések önkormányzatainak képviselete, többek között az új demokráciákban az eurorégiók felál-
lításának elősegítése.

15 A chartát az ET Miniszteri Bizottsága máig nem fogadta el.
16 A Regionális Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló Egyezmény, kelt 1997. április 17–18-án 

Párizsban. 8. cikk.
17 2006 tavaszán 18 Magyarország határain működő eurorégió vezetőivel készült mélyinterjú és kér-

dőíves felmérés keretében sor került az euroregionális együttműködések empirikus vizsgálatára 
és adatgyűjtésre. L. bővebben: Soós Edit – Fejes Zsuzsanna: Határon átnyúló együttműködések 
Magyarországon. Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2009. 25–55. o.
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mikroközösségek, szervezetek gazdasági-társadalmi összefogásával, közös fejlesztési 
célok kijelölésével, az adott régió egészének ösztönző jellegű fejlesztésével valósítható 
meg.

Az együttműködések területén olyan közös történelmi hagyományokkal rendelkező, 
az anyaországtól elszakított, annak anyanyelvét, kultúráját őrző magyar kisebbségek él-
nek, amelyek számára összekötő kapocsként, a kulturális kapcsolattartás lehetőségeként 
jelenik meg a határ menti együttműködés valamely formája.

Habár a fejlesztéspolitika, a területi együttműködés nem etnika alapú, a fejlesztések 
valamennyi határ menti térségben élő közösség elérhetőségét és életlehetőségét javítják. 
Ezért hozzájárulnak a Magyarország és a határon túli magyar közösségek közötti kapcso-
lattartáshoz, ill. a kisebbségi létből fakadó hátrányok csökkentéséhez.

Közvetve a fejlesztéspolitika is erősíti a magyar közösségek identitását. A nemzetpoli-
tika ezért a kisebbségi létből eredő hátrányok feloldására a fejlesztéspolitikai célrendszer, 
a politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális célkitűzések megvalósításával tud ered-
ményeket elérni. A határ menti régiók versenyképességének megteremtésében ma már 
bizonyos, nem közvetlenül gazdasági faktorok – így kulturális hagyományok, a közös-
ségi tudat, a bizalom, a szolidaritás vagy az idegenforgalmi adottságok – is szerepet 
játszanak. 

A hazai határ menti együttműködések integráltsága nagyon különböző, a határ men-
ti kapcsolatok szintjei igen eltérőek. Magyarországon a határ menti együttműködések a 
nagy területi kiterjedés, a hét határszakasz, valamint a szomszédos országok eltérő politi-
kai és közigazgatási szintjeiből adódóan sokszor nem voltak képesek régiókat behálózni, 
és összefogni a létező és potenciális érdekeket, a gazdasági, társadalmi, politikai, kultu-
rális kapcsolatokat.

A határ menti területek többségét történelmi, kulturális, nyelvi tényezőkből eredő 
megosztott identitás jellemzi. A nyelvi, kulturális önazonosság megőrzése érdekében az 
anyaországgal való kapcsolattartás megvalósításában tölthet be jelentős szerepet a hatá-
ron átnyúló együttműködési forma valamennyi szintje és szervezetrendszere. 

A határon átnyúló együttműködések nagy része Magyarországon eurorégió néven 
jelenik meg, s többé-kevésbé szervezett struktúrát, munkaszervezetet alakít ki működésé-
hez. Ezek a formációk politikai hatalommal, önálló önkormányzattal nem rendelkeznek, 
a tényleges operatív feladatokat magánjogi jellegű munkaszervezetek közreműködésével 
látják el.

A Magyarország határai mentén kialakított együttműködések intézményesülési fo-
lyamatára jellemző, hogy a kezdeti, nagy kiterjedésű határon átnyúló nagyregionális 
együttműködések (Alpok–Adria Munkaközösség, 1978; Kárpátok Eurorégió, 1993; 
Duna–Dráva–Száva Euroregionális Együttműködés, 1998) helyébe egyre inkább a kisebb, 
funkcionálisan összetartozó regionális és lokális együttműködések kerülnek. A határon át-
nyúló kooperációk leghatékonyabban azokon a területeken működnek, ahol a helyi vagy 
regionális szintű szereplők kezdeményezték a folyamatot.18

18 Az alábbi szervezeti modellek a jellemzőek Magyarország határai mentén: 
 – nagyregionális, inkább munkaközösség formát öltő kooperációkra jellemző struktúrák munkakö-

zösség elnevezéssel;
 – regionális (megye NUTS 3 vagy régió NUTS 2) kapcsolatok, amelyek a legjobban megközelítik az 
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A legteljesebb együttműködési struktúrák a regionális típusú formációk, ahol a me-
gyei önkormányzatok koordinációs tevékenysége révén önálló belső szervezeti egységet 
hoztak létre a nemzetközi kapcsolatok igazgatására, és ezzel szakmailag, szervezetileg 
stabilabb hátteret képesek biztosítani a határon átívelő együttműködésekhez, mint a tele-
pülési önkormányzatok. 

A regionális típusú együttműködések több évtizedes hagyományokra épülő, hosszú 
távú kooperációs formák, amelynek felépítése, intézményi struktúrája a kilencvenes évek 
óta jól működik a hazai gyakorlatban. Ma már Magyarország valamennyi határszakaszán 
megtalálhatók regionális típusú együttműködések területi átfedések, párhuzamosságok nél-
kül, pontosan meghatározott, jól körülírható feladatokkal és hatáskörökkel (West/Nyugat 
Pannonia Eurorégió – magyar–osztrák határszakasz; Hármas-Duna-Vidék Eurorégió – 
magyar–szlovák határszakasz keleti része; Vág–Duna–Ipoly Eurorégió – magyar–szlovák 
határszakasz középső része; Hajdú-Bihar–Bihor Eurorégió – magyar–román határsza-
kasz északi része; DKMT Eurorégió – magyar–szerb–román határszakasz; Mura–Dráva 
Eurorégió – magyar–horvát határszakasz; Muránia Eurorégió – magyar–horvát–szlovén 
határszakasz).

Ezek az eurorégiók partnerségeik révén hozzájárultak a határok elválasztó hatásának 
kompenzálásához, keretet jelentettek ahhoz, hogy a határ két oldalán élő közösségek kö-
zötti kapcsolatok szorosabbá váljanak. A regionális együttműködések a megalakítás óta 
eltelt évek során a jószomszédi kapcsolatok alakításában elért számos eredményük elle-
nére elveszítették a kezdeti lendületet (hiszen fő célkitűzéseik, a jogállamiság kiépítése, 
a demokratikus átalakulás elősegítése, a stabilitás megszilárdítása és az EU-csatlakozási 
folyamatra való felkészülés mára nagyrészt teljesültek), s egyfajta együttműködési fáradt-
ság lett úrrá rajtuk. 

Az együttműködések sokszor inkább politikai szándékot fejeznek ki, mint tényleges, 
intenzív kapcsolatokat, hisz nemcsak a határ menti térségeknek, de a résztvevő orszá-
goknak is előnye származik a határrégiók kooperációjából. Az együttműködés szereplői 
politikai szempontból erősítik a szomszédos országok jószomszédi kapcsolatait, enyhítik 
Magyarország külső határszakaszain a schengeni határok okozta nehézségeket, valamint 
a nemzeti és etnikai kisebbségi konfliktusokat. 

A regionális kezdeményezéseknek a fejlődésüket akadályozó kül- és belpolitikai, gaz-
dasági, nemzetiségi, kulturális konfliktusok, s gyakran az eltérő nemzeti érdekek miatt 
nem minden határszakaszon sikerült tartós érdekközösséget kialakítaniuk. A nagy terü-
leti kiterjedés, a laza intézményi keretek sokszor nehézkessé teszik az együttműködést. 
Területükön belül számos új kezdeményezés alakult meg az utóbbi években. A különböző 
határszakaszokon meg is indult az eurorégiók szétdarabolódása, és több lokális típusú 
határ menti együttműködés, eurorégió és EGTC típusú struktúra (pl. Ung–Tisza–Túr 
EGTC) kialakulása.

európai határon átnyúló valódi eurorégiók státuszát és szervezeti felépítését;
  – lokális (település NUTS 5 vagy kistérség NUTS 4) szintű euroregionális együttműködések, amelyek 

hátterében jól működő önkormányzati, testvérvárosi kapcsolatok, települések közötti és kistérségi 
együttműködések vannak;

 – európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC), jogi személyiséggel rendelkező szervezeti 
formák.
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Ahol a regionális típusú eurorégiók nagy hagyománnyal rendelkeznek, hosszú távú, 
stratégiai szintű, jól szervezett együttműködési formát építettek ki, nem sürgetik az 
EGTC-vé alakulást, hiszen az eljárás hosszadalmas, tapasztalatok pedig még nincsenek. 
Ezek az együttműködések alapvetően kivárnak. 

Ma Magyarország határai mentén a leggyakoribb formáció a lokális típusú eurorégió. 
A legfiatalabb együttműködési formák, amelyek az intézményesülés terén nem rendel-
keznek hagyományokkal, működésük során a rugalmasság jellemzi őket, a strukturális 
megújulás az együttműködések eredményességének és fenntarthatóságának a lehetősége. 
Többségük esetében projekt alapú19 együttműködésekről van szó, ami gátolta a szélesebb 
körű összefogást, a hosszú távú stratégia kialakítását és az intézményesülés folyamatát.

Kistérségi-lokális jellegű kooperációra példa az Ister–Granum Eurorégió, amely 2004. 
december 1-én jött létre, alapvetően kistérségi szinten. Az együttműködés tagjai szlovák 
részről a Déli Régió Településeinek Társulása, amely 53 települési önkormányzatot tö-
mörít, valamint magyar részről az Ister–Granum Eurorégió Társulás, amely 47 települési 
önkormányzatot fog össze.

Szintén a magyar–szlovák határ két oldalán több éve együttműködő önkormányzatok, 
civil szervezetek és kistérségi társulások 2000. július 7-én alakították meg egyesületi for-
mában Putnokon a Sajó–Rima Eurorégiót. Civil együttműködésre és hasonló szervezeti 
alapokra épül az Ipoly Eurorégió is, melynek határon átnyúló együttműködési szerződé-
sét 1999. szeptember 20-án írták alá Balassagyarmaton. Két szervezetet nevez meg az 
okmány: Magyarországon az Ipoly Eurorégiót, amely egyesületi formában jött létre és 
kistérségeket fed le, valamint Szlovákiában az Ipelsky Eurorgion nevű civil szervezetet, 
amely szintén kistérségi szintű egységekre épül. 2002. október 2-án megalakították a két 
jogi személyiséggel bíró társaság határon átnyúló szövetségét, az Ipel’–Ipoly Euroregion 
nevű szövetséget. Ezzel a struktúrával a két tagszervezet megmarad önállóan létező jogi 
személyiséggel bíró operatív munkaszervezetként, ugyanakkor együttműködésük ré-
vén megalkotnak egy új egységet, a közös euroregionális szövetséget. Hasonló típusú 
együttműködési formaként alakult meg a Neogradiensis Eurorégió, amelynek tagjai a 
Szlovák Köztársaságban bejegyzett Region Neogradiensis és a Magyar Köztársaságban 
bejegyzett Neogradiensis Régió Egyesület. A két egyesület mint jogi személyiséggel bíró 
civil szervezet hozta létre az eurorégiót 2000. március 25-én. Nógrád megye partnerei a 
nagykürtösi, losonci és poltári járások, így az eurorégió a történelmi Nógrád/Novohrad 
megye területére terjed ki. 

Gazdasági és társadalmi együttműködésre épülő kooperáció a vállalkozásfejlesztési 
céllal, kamarák bevonásával 2004-ben megalakult Zemplén Eurorégió.20

19 Az eurorégiók száma ugrásszerűen megnőtt a 2000. évtől. Az újonnan létrejövő eurorégiók 75%-a 
lokális típusú együttműködés, túlnyomórészt a szlovák határszakasz mentén jött létre. Ez alól csak a 
román határ mentén található Bihar–Bihor Eurorégió és a szlovén–horvát határszakaszon a Dráva–
Mura Eurorégió a kivétel.

 A megyei vagy települési önkormányzatok, kistérségi társulások a meglévő politikai és szocio-
kulturális adottságokat kihasználva ,az EU-s támogatások elnyerése érdekében hoztak létre először 
csak informális, később formalizált, intézményesített kapcsolatokat.

20 A lokális típusú együttműködésekről l. bővebben az 1. sz. ábrát.
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A városok között kiemelkednek a megyei jogú városok, amelyek vonzáskörze-
te nagyobb, mint a többi városé, ami egyértelműen jelentkezik regionális térszervező 
szerepükben: Szeged (Duna–Körös–Maros–Tisza Eurorégió), Debrecen (Hajdú-Bihar–
Bihor Eurorégió), Miskolc (Kassa–Miskolc Eurorégió), Pécs (Duna–Dráva–Száva 
Euroregionális Együttműködés), Nagykanizsa (Dráva–Mura Eurorégió). Kihívás a 
nemzetközileg versenyképes, határon átnyúló vonzáskörzettel rendelkező határ menti 
gazdasági-társadalmi-kulturális központok kialakítása, amelyek különösen a keleti és déli 
határtérségekben lehetőséget jelentenek a szomszédos határrégiókkal közös fejlesztési 
koncepciók kidolgozására, amelyekre az együttműködések stratégiai programjai épülhet-
nének. A határ menti térségekben a fejlesztési központok a határon túli alközpontokkal 
(Pozsony, Kassa, Ungvár, Nagyvárad, Temesvár, Szabadka, Arad, Eszék stb.) hálózatosan 
együttműködve dinamikus térségi fejlődést, a határrégió komplex fejlesztését, felzárkóz-
tatását segíthetik elő.

Intézményesült határ menti struktúra kialakítására elsősorban a stratégiával, megfelelő 
jogkörrel és kompetenciával rendelkező, az intézményesülést vállalni tudó együttműkö-
dések alkalmasak. A megújított együttműködési keret bővítéséhez azonban jelentősebb 
kompetencia és forrásrendszer szükséges. (2. sz. táblázat)

A hAtár menti együttműködések szervezeti megerősítése

Habár az eurorégió mint intézmény és szervezet keretet adott az együttműködéshez, 
a közösségi jogalkotásban elfogadott új eszköz, az európai területi együttműkö-
dési csoportosulás (EGTC) állandósult, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti 

forma kialakításával nyújt lehetőséget a határ menti együttműködések reformjára. 
A megfelelő intézményi háttér biztosításával a jövőben felértékelődhet a határ menti 

együttműködések szerepe a magyar szomszédságpolitika alakításában. Az együttmű-
ködési keret reformja révén az EGTC intézményi formát választva, az együttműködési 
célok kiszélesítésével, a stratégiai programok kialakításával erősíthetők tovább az együtt-
működések. Az EGTC-rendelet politikai jelentőséggel bír. Az első olyan példa az EU 
szabályozásában, amikor egy rendelet speciális jogokat biztosít a különböző tagállamok 
helyi, regionális és nemzeti közjogi intézményeinek és magánjogi szervezeteinek, hogy 
egyesített struktúrát hozhassanak létre a hatékonyabb együttműködés érdekében. A de-
centralizált kormányzás eszköze, hozzájárul a regionális és helyi szinten megvalósított 
határon átnyúló együttműködések minőségi fejlesztéséhez. 

1. Az európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) alkalmazása nem kö-
telező, hanem opcionálisan választható eszköz az eddigiek mellett, amely új alternatívát 
jelent a területi együttműködési tevékenységek hatékonyságának, legitimációjának és át-
láthatóságnak növeléséhez. 
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2. A szervezet minden tagállamban a nemzeti jogszabályok által a jogi személyek 
esetében elismert legkiterjedtebb jogképességgel rendelkezik: így különösen ingó és in-
gatlan vagyont szerezhet vagy idegeníthet el, továbbá bíróság előtt eljárhat.21 Az EGTC-t 
felruházzák azzal a képességgel, hogy tagjai – vagyis a tagállamok, regionális vagy helyi 
hatóságok – nevében eljárjon. A ráruházott feladatokat a tagoknak egy európai területi 
együttműködési egyezmény keretében kell megállapítaniuk, majd az egyezmény alapján 
elfogadják az EGTC alapokmányait.22

3. Az EGTC előnye, hogy az egységes jogi személyiség és a székhely23 szerint meg-
határozott, a határ mindkét oldalán közösen alkalmazandó jog egyetlen közös intézmény 
létrehozását teszi lehetővé, ahol a tükörszervezetek egymás melletti működtetése kiküszö-
bölhető. Az EGTC-rendelet nagy szabadságot biztosít az együttműködések számára az 
intézményi forma tekintetében, hiszen csupán két kötelezően létrehozandó szervezeti 
egységről (közgyűlés és igazgatóság) rendelkezik.

Magyarország a 2007. évi XCIX. törvénnyel megalkotta az európai területi együtt-
működési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket, ami 2007. augusztus 1-jén lépett hatályba. Románia 2007. november 
12-én, Szlovénia 2008. március 20-án, Szlovákia 2008. május 1-jén szintén elfogadta a 
rendelet végrehajtásához szükséges szabályokat.

Horvátország az EU-csatlakozás jegyében dolgozik a közösségi joganyag átvételén, 
beleértve az uniós EGTC-rendelettel összhangban lévő nemzeti jogszabály mielőbbi elfo-
gadását is. Ukrajnával a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a 
határon átnyúló együttműködésről szóló, Budapesten, 1997. november 11-én aláírt egyez-
mény jelenti az alapot az együttműködésekhez. Vajdaság Autonóm Tartomány24 a saját 
hatáskörébe tartozó területeken régióközi szerződéseket köthet.

A jelenlegi magyarországi trend alapján megállapítható, hogy a lokális típusú 
együttműködések választják az új együttműködési formát. Az Ister–Granum EGTC és 
az Ung–Tisza–Túr–Sajó EGTC mellett a bejegyzés alatt álló Ung–Tisza–Túr EGTC, a 
Banat–Triplex Confinium EGTC, a Bodrogközi EGTC és az Abaúj–Abaújban EGTC ezt 
a folyamatot erősítik. A regionális típusú együttműködések kivárnak az első EGTC-k 
alapítási, működési tapasztalatainak összegyűjtésére, megfigyelésére. Ugyanakkor el-
mondható, hogy a ma létező jogi eszközök közül a csoportosulás az, amely mérettől és 
a résztvevők számától függetlenül a legeredményesebben tudja megvalósítani a közös 
célokat.

21 2004/0168 (COD) az Európai Parlament és a Tanács rendelete egy európai területi együttműködési 
csoport (EGTC) létrehozásáról. 1. cikk (3)

22 Uo. 4–5. cikk.
23 Uo. 1A. cikk (2).
24 Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma. Újvidék, 2009. novembere 16. szakasz.
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A hAtár menti együttműködések pénzügyi megerősítése

A határ menti együttműködések továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül szüksé-
ges, hogy a határon túli magyar szervezetek a partneri együttműködés keretében 
képesek legyenek a támogatási formák felhasználására. Sokszor a pénzügyi de-

centralizáció vagy a megfelelő pénzügyi támogatások hiánya miatt az együttműködések 
nem működőképesek, nem rendelkeznek a szociális és gazdasági fejlődéshez szükséges 
helyi kapacitással. A határ menti együttműködések céljait (gazdasági, politikai, területfej-
lesztési, szocio-kulturális) jelentős mértékben meghatározzák a fejlesztések támogatására 
szolgáló pénzügyi források.

Magyarország a 2007–2013 közötti időszakban részt vesz a szomszédos országokkal 
közös fejlesztési programok megvalósításában. A határon átnyúló együttműködésekhez 
és a régiók fejlesztéséhez kapcsolódó, ill. a gazdaság- és intézményfejlesztési célok eléré-
sének egyik fő forrása az uniós pályázati úton elnyerhető támogatás. 

A 2007–2013-as költségvetési időszakban az Európai Unió eltérő forrásokból finan-
szírozza a belső és külső határszakaszok határ menti együttműködéseit. Az Európai 
Területi Együttműködés célja, hogy közös helyi és regionális kezdeményezések révén 
tovább erősödjön a határokon átnyúló együttműködés a belső határok mentén. Az ERFA 
finanszírozza a magyar–osztrák, a magyar–szlovák, a magyar–román és a magyar–szlo-
vén határ menti operatív programokat.25

A határ menti közösségek kapcsolatainak szorosabbra fűzése és a határok elválasz-
tó jellegének csökkentése a külső határok mentén az Előcsatlakozási Segítségnyújtási 
Eszközből (IPA) történik a tagjelölt Horvátország, ill. az uniós perspektívával rendelkező 
Szerbia Magyarországgal határos térségeiben (3. sz. táblázat).

Az együttműködések harmadik csoportját alkotják azon országok – szomszédjaink 
közül Ukrajna –, amelyek várhatóan tartósan az Európai Unión kívül maradnak. A külső 
határok mély politikai-gazdasági választóvonalként való megjelenésének megakadályo-
zása céljával az EU az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközből (ENPI) támogatja 
az ukrán–magyar határszakaszon átnyúló együttműködési programokat.

Elengedhetetlen a határon átnyúló együttműködések fejlesztéseinek összehangolása a 
nemzeti és közösségi célokkal, a területi fejlődést meghatározó Országos Területfejlesztési 
Koncepció céljaival és a mindenkori Nemzeti Fejlesztési Terv prioritási tengelyeivel. Ez 
utóbbi Magyarország európai térbe történő szerves bekapcsolódását a régiók és a határon 
átnyúló fejlesztések jövőbeni elősegítésével ismeri el. A helyi/regionális célkitűzések sok-
szor nem esnek egybe a központi kormányok elképzeléseivel. Ezért nagyon fontos lenne 
a regionális fejlesztési tanácsok mellett a határ menti együttműködések képviselőinek a 
bevonása, a nemzetpolitikát erősítő fejlesztésekben partnerként való elismerése, a verti-
kális partnerségek erősítése.

25 Az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. HL L 210 2006/7/31.

Soós Edit                                  Határon átnyúló együttműködések

2010. február 11.          17



A határ menti vonzáskörzeti kapcsolatok a nemzeti szubnacionális partnersé-
gek mélyítésével, belső és külső partnerségek kiépítésével fejleszthetők. A határ 
menti együttműködések a partnerségi kapcsolatok új szintjének létrejöttét segítik elő a 
nemzetpolitikában a térségi szintű hálózatok kialakításával, az együttműködésben részt-
vevő regionális/helyi önkormányzatokkal, azok horizontális együttműködései révén a 
kamarákkal, a szociális partnerekkel, egyesületekkel, kulturális intézményekkel, az ér-
dekképviseleti és civil szervezetekkel. 

A határ két oldalán a szereplők hálózatos együttműködésével biztosítható, hogy a 
fejlesztési programok és projektek tervezése és végrehajtása minél szélesebb körű együtt-
működésen alapuljon. A legéletképesebbnek azok az együttműködések bizonyultak, 
amelyek az együttműködési célok kiszélesítésével, a horizontális partnerségek gazdasági 
és társadalmi beágyazottságának növelésével alkalmassá válnak a hosszú távú együttmű-
ködés megvalósítására.

A hAtár menti együttműködések szAkmAi megerősítése

A határ menti együttműködések szubnacionális keretet jelentenek a szomszéd-
ság- és a nemzetpolitika céljainak megvalósításához. A fejlesztéspolitika sikere 
érdekében elő kell mozdítani a régiók és a határon túli magyar közösségek közötti 

együttműködést, a kommunikációt. Horizontális partnerségek kialakítása révén erősíteni 
kell a határtérség szereplői közötti bizalmat.

A határok mentén formálódó szubnacionális diplomácia feladata a párbeszéd kiszé-
lesítése, a hagyományos „fejlesztésközpontú” euroregionális együttműködések mellett 
a társadalmi, kulturális célú együttműködések szerepének növelése. A jószomszédi 
kapcsolatok kiszélesítésének, a társadalmi párbeszéd és a polgárközeli kapcsolatok meg-
erősítésének a határ mindkét oldalán ki kell terjednie a magyar közösségekkel folytatott 
együttműködésekre is. Hangsúlyt kell fektetni a nyelvi oktatásra és olyan találkozók 
előmozdítására, amelyek a lakosság számára lehetővé teszik az európai szolgáltató és 
szabadidős társadalom feltételeihez való felzárkózást. Ebben szerepet játszhat a média, az 
információszolgáltatás, a határ menti regionális rádió és TV a programok révén.

A szubnacionális kihívások a kormányzati politika szintjénél szorosabb együttműkö-
dést tesznek szükségessé a Magyarország keleti és déli határai mentén található régiókkal. 
A szubnacionális diplomácia révén ugyanis a jószomszédi kapcsolatok új alapokra ke-
rülhetnek a határ menti együttműködések keretei között a határon túli magyarsággal a 
„javított kormányzás” megvalósításával. 

A határ menti együttműködések prioritásainak meghatározása során olyan programok 
kialakítása a cél, amelyek a kisebbségi és a magyar–magyar kapcsolatok ápolását segítik 
elő. Ezeknek tartalmazniuk kell a határterület mindennapi életének vonatkozásait (kultú-
ra, pihenés, szociális létesítmények, üzleti élet), ugyanakkor a többszereplős (turisztikai 
szolgáltató kht., agrár információs, szolgáltató és oktatásszervező kht., civil szervezetek, 
munkaügyi központok, kamarák, KKV-k stb.) együttműködések garantálhatják a szom-
szédsági programok sikerét.
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Az euroregionális együttműködési struktúra megújítása azért is feltétlenül szüksé-
ges, mert a négyévente változó összetételű politikai irányítást végző elnökség mellett 
elengedhetetlen egy stabil végrehajtó szervezet, (munkaszervezet/titkárság) kialakítása. 
A szervezetek gyakran személyükben változó szereplőkkel és tisztviselőkel működnek. 
Főállású munkatársakat foglalkoztató menedzsment szervezetek létrehozásával javítható 
lehet az eurorégiók működésének hatékonysága. Jelenleg a regionális típusú együttmű-
ködések esetében jellemző alkalmazásuk, habár a lokális szinten is van példa kiemelt 
szerepükre. Pl. a vállalkozásfejlesztésre építő Zemplén Eurorégióban, illetve az Ister–
Granum Eurorégióban is megtalálhatóak. 

A külpolitika is jelentős szerepet játszik az együttműködések továbbfejlesztésében. 
A határ menti együttműködések keretet jelentenek az uniós szomszédságpolitika és a 
magyar szomszédsági kapcsolatok alakításában. Valamennyi együttműködésre jellemző 
olyan munkacsoportok működtetése, amelyek kifejezetten a határon átnyúló kapcsolatok 
ápolását és fenntartását szolgálják (pl. nemzetközi kapcsolatok, információs és tömegtájé-
koztatási munkacsoportok; turizmus, kultúra és közös örökség munkacsoportok; valamint 
speciális határon átnyúló szomszédsági programokat menedzselő munkacsoportok), így 
hosszú távon, stratégiailag is megalapozzák az együttműködés jövőjét, ami a kooperációk 
továbbfejlesztéséhez és megújulásához is megfelelő alapot biztosít. 

A szubnacionális keretek között megvalósuló külpolitika révén az együttműködések 
valódi alternatívát jelenthetnek a magyar nemzetpolitika számára is. A határaink mentén 
létrejött együttműködések stratégiai eleme lehet a jövőben a külpolitika. A munkatársak 
professzionalizációja révén a hagyományos területfejlesztési szakemberek mellett kül-
politikai szakreferens vállalhatná fel a határ menti és kisebbségpolitikai ügyek érdemi 
képviseletét. Az eurorégiók hatékony működéséhez szükséges intézményi, személyi fel-
tételek megvalósításához az EGTC-k nyújthatják a legmegfelelőbb keretet.

A nemzetpolitika a határon túli nem kormányzati szervezetekkel való szorosabb part-
neri kapcsolatok kialakítása révén erősíthető a határ menti együttműködési keretek között. 
Ahhoz, hogy a regionális/helyi közösség részt vegyen saját környezetének alakításában, 
befolyásolni tudja a helyi társadalomra is kihatással levő folyamatokat, elengedhetetlen 
a határ menti együttműködéseket előmozdító civil kezdeményezések, a civil társadalom 
szereplőinek, a civil partnereknek a bevonása. A határ menti együttműködésekben mind 
a tagállamoknak, mind a szubnacionális szinteknek nagyobb súlyt kell helyezniük a civil 
társadalommal folytatandó párbeszédre. 

A nemzetpolitika részeként a központi kormányoknak meg kell jelölniük azokat a 
támogatási formákat, amellyel támogatni tudják a határrégiókat annak érdekében, hogy 
minél több határ menti pályázatban, projektekben vegyenek részt. Mindez különösen 
kiemelt figyelmet érdemlő a Vajdasággal és a Kárpátaljával szomszédos határrégiók ese-
tében. A cél megteremteni a választóvonal nélküli Magyarországot, megőrizni a nyelvi, 
nemzetiségi, vallási és kulturális sokszínűségét, a határon túl élő magyarok és más nemzeti 
kisebbségek számára az eddiginél is szorosabb kapcsolattartás feltételeinek biztosítását.

– Ehhez feltétlenül szükséges a határ menti térség földrajzi, strukturális, gazdasági, 
szocio-kulturális és történelmi adottságait bemutató ismeretanyag folyamatos, rendszeres 
terjesztése, a határ menti régiók megismertetése térképeken, publikációkban és oktatási 
anyagokban, valamint elkötelezett szakértői kör kialakításával (multiplikációs tényezők).

Soós Edit                                  Határon átnyúló együttműködések

2010. február 11.          19



– A békés emberi együttélés érdekében előremutató elem lehet a határrégiókban az 
egyházak, iskolák, felnőttoktatási és műemlékvédelmi intézmények, kulturális egye-
sületek, könyvtárak, és múzeumok összefogása. Valódi partnerségek alakulhatnak ki a 
regionális, határ menti együttműködést segítő ifjúsági megmozdulások, sportesemények, 
a tisztségviselők cseréje, szemináriumok, tanulmányi fórumok, ökumenikus találkozók, 
szakemberek találkozóinak szervezésével.

A határ menti együttműködés hozzáadott értékei hozzájárulnak a nemzetpolitikai in-
tézkedésekhez, a gazdasági mellett politikai, intézményi és szocio-kulturális hozzáadott 
értékeket képviselnek. Regionális együttműködési hálózatok megerősítésével, a helyi és 
regionális szervezetek, intézmények és a lakosság aktivitása révén szorosabb, partneri 
alapú jószomszédi kapcsolatok kialakítását eredményezhetik. Mindez Magyarország és a 
szomszédos országok magyar közösségeinek közös érdeke, a nemzetpolitika sikerének a 
jövőbeni alapja.

1. sz. ábra
Határon átnyúló együttműködési programok 2007–2013

Forrás: http://www.nfu.hu/altalanos_informaciok_az_ete_rol
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2. sz. táblázat
Magyarország külső és belső határai mentén kialakult együttműködések 

Nagyregionális Regionális Lokális

Belső határ EUREGIO West/ Nyugat 
Pannonia Eurorégió 

(1999) ill. Hármas Duna 
Eurorégió* (1999)
Vág–Duna–Ipoly 
Eurorégió (1999)

Hajdú-Bihar–Bihor 
Eurorégió (2002)

Ipoly Eurorégió (2002)
Duna Eurorégió (2003)

Ister–Granum 
Eurorégió (2004),

Sajó–Rima Eurorégió 
(2000)

Neogradiensis 
Eurorégió (2000)
Kassa–Miskolc 

Eurorégió (2000)
Zemplén Eurorégió 

(2004)
Bihar–Bihor Eurorégió 

(2002)

Külső határ Alpok–Adria 
Munkaközösség 

(1978)
Kárpátok Eurorégió 

(1993)
Duna–Dráva–Száva 

Euroregionális 
Együttműködés (1998)

Interregio (2000)
Duna–Körös–Maros–

Tisza Eurorégió (1997)
Mura–Dráva Eurorégió 

(2004)

Dráva–Mura Eurorégió 
(2002)

* A két eurorégió titkársága Győrben található.

3. sz. táblázat
Határon átnyúló európai uniós fejlesztési programok, 2007–2013

Együttműködési támogatás Program Forrás (€)

Európai területi együttműködés ERFA
Magyarország–Szlovákia 176 496 479

Magyarország–Románia 224 474 935

Magyarország–Ausztria   82 280 309

Magyarország–Szlovénia   29 279 283

Előcsatlakozási támogatási eszköz IPA 
(CBC)

Magyarország–Szerbia   50 111 383

Magyarország–Horvátország   52 434 124

Európai Szomszédsági és Partnerségi 
Támogatási Eszköz ENPI (CBC)

Magyarország–Románia–
Szlovákia–Ukrajna

  68 640 000

Összesen 683 716 513

Forrás: http://www.nemzetpolitika.gov.hu/index.php?main_category=2&action=view_item&item=396.
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