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Bevezetés és hevenyészett gondolatok a határ 
kutatásának növekvő jelentőségéről
Sik EndrE

A kötEtbEn SzErEplő tanulmányok egy határtérség szociológiai elemzésére törekednek két nemrégiben befejeződött 
kutatás adatainak elemzése alapján. 

Az egyik kutatás1 abból indult ki, hogy a vizsgált három szomszédos ország között húzódó két (magyar–szlovák 
és magyar–ukrán) határszakasz földrajzilag ugyan közel esik egymáshoz, de a közelmúltban sok szempontból eltérő 
módon változtak:

az egyik az EU belső határává változott, a másik nem, vagyis míg az első esetben a vasfüggöny – ha nem is  z
nyom nélkül, de – eltűnt, addig a második esetben a vasfüggönyt – interregnum után – felváltotta a schengeni 
acélgyűrű;
a két határszakasz két oldalán található térségeket sokféle, változó és nagyon eltérő politikai és gazdasági tartal- z
mú (diaszpórapolitika és EU-projekt, lokális indíttatású és központilag szervezett, politikai célú vagy gazdasági 
érdekek mentén alakuló stb.) regionális kooperáció fűzi össze.

A kutatás egy pontosan (és tudatosan szűken) körülhatárolt, a továbbiakban hármashatárnak nevezett2 területi 
egységre koncentrálódott, amely három ország egymással érintkező határ menti településeinek két határszakasszal 
keresztülmetszett halmazát foglalta magában. Ugyanakkor az adott térséget mint nagyobb régióba ágyazott rend-
szert vizsgáltuk, vagyis a határ nem csupán az országok között, hanem az érintett három ország többi térségéhez 
képest is vizsgálat tárgya volt. Továbbá, a területi elhatároltság mellett két „társadalmi” (a formális és informális gaz-
daság, illetve a többség és a kisebbség között húzódó) határt is beemeltünk az elemzésbe, és vizsgáltuk ezeknek  
a hármashatárral való viszonyát. 

A másik kutatás (http://www.euborderregions.eu/) az EU szomszédságpolitikájának működését vizsgálta. A felté-
telezés az volt, hogy az EU keleti és déli határainak két oldalán fekvő régiók közötti kapcsolatokat a hosszú távon ható 
történelmi, kulturális és gazdasági hatások mellett – azokkal szoros összefüggésben – az EU határon átnyúló projektjei 

1 Az ELTE kutatóegyetemi programja a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003 azonosító számú, „Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE –  
A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül” című projekt keretében valósult meg az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.

2 Meg sem lepődtem – hiszen tudom, hogy nincs új a nap alatt – mikor rátaláltam egy kiváló könyvre, amely a hármashatár egy részét hár-
mas határként elemzi, hiszen a Bodrogközt – ahol három etnikum (magyar, szlovák és ruszin) és három vallás (református, római és görög 
katolikus) él – három országgá szakította szét a trianoni döntés (Viga 1996). 

http://www.euborderregions.eu/
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is befolyásolják. A kutatás azt tűzte ki céljául, hogy ezeket a kölcsönhatásokat tizenegy határ menti régió összekapcso-
lódása (vagy ennek hiánya) elemzésén keresztül vizsgálja (1. térkép).

1. térkép 
Az 

EUBORDERREGIONS 
kutatás esettanul-

mányainak színterei

Forrás: http://www.euborderregions.eu/research-content/case-studies

A kutatás során a tizenegy helyszínen hasonló módszerekkel kerestünk választ a következő kérdésekre: Hogyan vé-
lekednek az EU-s határon átnyúló projektekben közreműködők az EU szerepéről, az EU-s projektekről, azok szándékolt 
vagy szándéktalan hatásáról vagy annak hiányáról? Milyen módon kapcsolódnak egymáshoz a projektekben résztve-
vők? Hogyan jelenik meg a határ, a régiók, az EU és az EU szomszédságpolitikája a határ menti területek médiájában?

A kötet első három tanulmánya megágyaz a többinek: az 1. fejezet felvázolja azokat az elképzeléseket, amelyeket  
a határral foglalkozó szociológiai ihletésű (bár mint látni fogjuk, gyakran közgazdasági mezbe öltöztetett) munkákban a 
kutatás tervezésekor hasznosnak ítéltünk. A 2. fejezet a hármashatár történelmi, gazdasági, etnikai és politikai, a 3. fejezet 
a területi kontextusát foglalja össze.

A kötet második része a határon átnyúló kapcsolatok témaköre: előbb a legfontosabb intézményi szereplőket (4–8.
fejezet), majd a régió munkaerőpiacának egyes sajátosságait (9–10. fejezet), végül a szereplőket egymással összefonó 
hálózatok jellemzőit (11. fejezet) vesszük sorra. 

http://www.euborderregions.eu/research-content/case-studies
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A kötet harmadik részében a hármashatár térségében megfogalmazódó indentitásokat mutatjuk be: a határmen ti-
ség kapcsán annak szerepét (12. fejezet) és szubjektív közelségének (13. fejezet) megítélését, a kvázidiaszpóra témakör-
ében pedig olyan tanulmányokat szedtünk csokorba, amelyek a határhoz és a régióhoz való attitűdöket és általában 
az identitáshoz való viszonyokat térképezik fel (14–17. fejezet).

Végül megismerkedhetünk a régiók kulcsszereplőinek véleményével (18. fejezet), továbbá áttekintést adunk az eu-
rópai határvidékek sajátosságairól (19. fejezet). A kötet végén egybeszerkesztettük a két kutatás módszertanának meg-
ismeréséhez  szükséges legfontosabb dokumentumokat.

Miért kutatjuk a határt?

Mielőtt azonban belevágnánk a sűrűjébe, felvetnénk néhány gondolatot, amelyek megmagyarázzák, hogy miért gon-
doljuk, hogy ma Magyarországon (és persze nem csak itt) fontos lehet a határok szociológiai vizsgálata.

Az első érv történelmi. A magyar (és általában a kelet-közép-európai) társadalmak modern kori fejlődésének egyik 
jellemzője a nacionalizmus ereje. Márpedig a nemzetállam kialakulása azt is jelentette, hogy a nemzettudat négy alap-
eleme (az állampolgárság, az állami szuverenitás, a nemzeti szolidaritás és izomorfizmus) azt is feltételezi, hogy az ezen 
elvek alapján kijelölhető terület határai is egybeesnek. 

„A határok meghatározzák azt is, hogy mi tartozik az államhoz, és mi van azon kívül. A területileg rög-
zített határokat már a központosított királyságok is létrehozták, ezzel megelőzve a modern államok 
nemzetivé tételét. Ám a határállomások létesítése, az országhatárok fizikai kijelölése és a nemzeti terület 
szakralizációja mind a nemzetállamok kialakulásához kötődnek, mivel a nemzeti tér megvonja az állam-
polgárság határait, megrajzolja az állampolgárok hazáját, meghúzza a társadalmi rend és zűrzavar kö-
zötti határvonalat, és megkülönbözteti a nemzeti szülőföldet és a külföld vadonát. A nacionalisták így 
fétissé változtatják a nemzeti területet, szentéllyé, amely megérdemli, hogy a nép vérével oltalmazzák.” 
(Wimmer–Glick-Schiller, 2012: 7)

A két világháború, majd a hidegháború3 (illetve Európán kívül a gyarmatbirodalmak szétesése) a globalizáció hatá-
sai ellenében tovább erősítette a határ jelentőségét mint a „konténertársadalmak” külső védelmi vonalát. 

„Az első világháború véget vetett a munkaerő szabad mozgása időszakának. (…) A korábbi gazdaság rend 
széthullása – először a háború miatt, majd a birodalmak függetlenségüket kivívott államokká szervező-
dése – hozzájárult a határok szerepének felerősödéséhez, az újonnan kialakuló államok nemzeti önvédel-
me részeként. (…) a hidegháborús feszültségek és gyanakvások a határok minden eddiginél szigorúbb 
felügyeletét és az országhatárokat átlépők motivációjának gondos megvizsgálását tették szükségessé. 
(…) tartotta magát a közmegegyezés, hogy a nemzeti határoknak korlátozniuk kell a népek áramlását, és 

3 A hidegháború átjárhatatlan határa nem csupán a „vasfüggöny” volt, ami egyben a két világrendszer frontvonalát is jelentette, de a Szov-
jetunió és Jugoszlávia határai is sem voltak könnyen átjárhatóak az ún. „testvéri” országok lakosai számára.
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konténerként kell szolgálniuk, amelyeken belül a nemzeti kultúrák élnek és virágoznak.” (Wimmer–Glick-
Schiller 2012: 12)

Jól foglalja ezt össze Conversi (1998) rövid munkája:

„A modern kor előtti világban (…) számos embercsoport élt együtt ugyanazon a földrajzi helyen. Ugyan-
akkor egyazon társadalmi rendszerben ezek a csoportok helyileg jól elkülönültek, és különböző felada-
tokat töltöttek be. (…) A modernitásban viszont Ernest Gellner jól ismert aforizmája szerint a struktúrát 
felváltotta a kultúra, és a vertikális felosztottságot felváltotta a térbeli elkülönülés. (…) A modern kor előtti 
világgal szemben a modern államok elsősorban földrajzi alapokon nyugszanak. Ennélfogva a nacionaliz-
mus a térbeli határok meghatározásáért folytatott küzdelem, harc bizonyos földterület vagy termőföld 
birtoklásáért. A határok pontosabbá váltak, és egyre nehezebb megváltoztatnia valakinek a nemzeti ho-
vatartozását, miközben a nemzeti kereteken belül nagyobb lett az osztályok vagy csoportok közti tár-
sadalmi mobilitás. (…) A nacionalizmus törekszik egyfelől új határok kiépítésére, másfelől régi határok 
fenntartására.” (Conversi 1998: 10)

A globalizáció fokozódó nyomása a határok fellazulása irányába azóta is erős, és sok tekintetben (a nemzetközi 
jogrend és nemzetek feletti szervezetek megerősödésével, illetve a technológiai fejlődéssel együttesen) csökkenti  
a határok átjárhatatlanságát. Ugyanakkor az ellenhatás számos jelét láthatjuk, különösen Kelet-Közép-Európában, s kis 
hazánk is jeleskedik abban, hogy a nemzettudat továbbra is fenntartsa e régió erejét. Gondoljunk itt a nemzettudat 
identitásképző erejének magas szintjére, az irredenta, soviniszta, etnocentrikus – és ezzel jól megférő idegenellenes és 
antiszemita (mint a „nemzetközi zsidó összeesküvés” alanyai) attitűdök erejére. Ráadásul ezek egyre inkább felértéke-
lődnek a politikában (nem csupán a pártpolitikára gondolunk, hanem olyan állampolitikákra is, mint a magyarigazol-
vány, a kettős állampolgárság intézménye, a diaszpórapolitika stb.).

A második érv geopolitikai. Az előző gondolatmenetben leginkább érintett Közép-Európa egy lehetséges földrajzi 
megfelelőjében, a „Köztes-Európában” Lengyelország kivételével kicsi és kontinentális országok vannak, amelyeket 
hosszú szárazföldi határok választanak el egymástól: 

„A Baltikumtól Görögország északi határáig terjedő Köztes-Európában (azaz Németország, Olaszország és 
a három keleti szláv állam – Belarusz, Ukrajna és Oroszország – között elterülő térségben) összesen 18 or-
szág van, amelyek Európa területének 13,8 százalékát, népességének 18 százalékát képviselik, de határaik 
az európai szárazföldi határoknak közel 60 százalékát teszik ki. Területüknek mintegy 60 százaléka határ 
menti területnek minősül, és itt él lakosságuknak is közel 60 százaléka. A megfelelő arányszámok az Euró-
pai Unió tagországaiban csak 21,5, ill. 15,2 százalékot tesznek ki. (…) A térség szárazföldi határainak hossza 
mintegy 16 000 km. Ebből mindössze 420 km, a teljes határhossz 2,6 százaléka olyan, ahol a 20. század 
folyamán sem a határ vonala, sem a határ két oldalán levő államok nemzeti jellege nem változott4: ez  

4 Ugyanakkor van olyan határszakasz is, amely hosszabb történelmi múltra tekinthet vissza, még ha nemzetközi határként ma új is. Bosz-
nia-Hercegovina vagy Horvátország határainak nagy része régi eredetű. Csehország és Lengyelország között az Óriáshegység gerincén 
húzódó határ is nagyon régi, még akkor is, ha a század elején nem cseh–lengyel, hanem osztrák–német határ volt.
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a Bulgáriát és Romániát elválasztó dunai határ. (…) a korábbi föderális államok felbomlása következtében 
a határok hossza közel 50 százalékkal megnőtt a térségben. A szomszédok száma lényegesen megnőtt, 
de a megmaradók nemzeti jellege is radikálisan megváltozott.”5 (Illés é. n.) 

A rendszerváltás hatására Kelet-Közép-Európában a határok hossza megnőtt, átjárhatósága változatosan alakult, 
volt, ahol nehezebbé vált (az infrastruktúra romlása és/vagy politikai döntések következtében), volt, ahol könnyebbe-
dett, ami azonban nem feltétlenül jelenti a határ laza átjárhatóságát:

„A 16 000 km határon összesen 215 nemzetközi közúti határátkelőhely van: átlagosan 75 km-enként egy. 
A különbségek azonban szélsőségesek: a cseh–szlovák határon 15 km-enként, a bolgár–görög, a román–
ukrán, a moldovai–ukrán határon 250–300 km-enként van egy határátkelőhely.6 (…) A vasutaknál a ha-
tárokat átszelő vonalak 70 százaléka van határátkelőként használatban, de egyes helyeken ennél sokkal 
rosszabb a helyzet: a határokon áthaladó vasutak jelentős részét felszedték, lebontották.7 (Illés é. n.)

Vannak azonban olyan határszakaszok, amelyek korábban soha nem voltak nemzetközi határok, ezért megállapí-
tásuk az ilyenkor elvárt pontos módszerekkel soha nem is történt meg – ez ma számos határvitára ad okot. Ilyen a ma 
is nemzetközi per tárgyát képező szlovén–horvát–olasz vagy a horvát–szerb, illetve a szerb–macedón határok egyes 
szakaszai. És akkor még nem beszéltünk a posztszovjet „közel-külföld” és Oroszország rendezetlen határairól, amelyek 
részben a korábbi szovjet rendszer „hagyományaként” (pl. Karabah vagy a Krími Köztársaság), részben a közelmúlt 
orosz „közel-expanziójának” eredményeként született kváziországok (államok? tartományok?, mint a transznisztriai, 
donyecki-luhanszki, dél-oszétiai képződmények) mentén találhatók.8

A harmadik érv politikai. Az újonnan létrejött közép-európai határok működését (egyszerűbben átjárhatóságát) 
máig erősen meghatározza, hogy egyfelől ezek a határok évtizedekig a szocializmus zártságát voltak hivatottak bizto-
sítani, ami infrastruktúra, szabályozás és a határőrizet kultúrája tekintetében egyaránt sajátos volt, másfelől az EU-hoz 
való csatlakozást megelőzően legalább egy évtizeden keresztül olyan fejlesztések mentek végbe, amelyek az EU szem-
pontjából fontosak voltak egy ütközőzóna kialakításához (Wallace–Chmoluiar–Sidorenko 2001).

A határok működése szempontjából az sem elhanyagolható, ahogy a nemzetek állami és kulturális határai nagyon 
kevés esetben esnek egybe. Az I. világháború óta bekövetkezett európai – és különösen a kelet-közép-európai határ-

5 A legszemléletesebb példa erre Lengyelország. 1990-ben három szomszédja volt: az NDK, Csehszlovákia és a Szovjetunió. Mára e három 
ország közül már egyik sem létezik, ugyanakkor Lengyelország szomszédjainak száma 3-ról 7-re nőtt.

6 A határokon átvezető épített utaknak a 18 országban ma csak 40%-át használják nemzetközi határátkelőhelyként: egyeseket csak 
kishatárátkelőként a szomszédos országok polgárai használhatják, mások csak a nap meghatározott óráiban, ismét mások csak ünnep-
napokon és végül sok egyáltalán nem átjárható.

7 A Szászországot és Csehországot elválasztó – érchegységi – határt valamikor a század elején 15 vasútvonal szelte át, ma csupán 4. Az 
egykori Kelet-Poroszország Oroszország és Lengyelország között megosztott északi és déli felét egykor 7 vasútvonal kötötte össze, ma 
egy sem. Szlovénia és Magyarország mai határán a 20. század elején még két vasútvonal haladt át, ma egy sem, és most nagy költséggel 
kell egyet újjáépíteni.

8 S mint azt Zhurzhenko (2004a, 2004b) művei mintegy megelőlegezték, az Oroszország és „közel-külföld” közötti határok könnyen 
átalakulhatnak posztszovjet „puha határból” kváziországgal közös „nem-határrá”, aminek létét semmilyen nemzetközi elismertség nem 
legitimálja, ugyanakkor akármeddig fenntartható informális megoldásként létező intézményként működik. Erre kiváló európai példa 
Transznisztria helyzete 1992 óta, s hogy ez mit jelent a határon átnyúló informális kereskedelem szempontjából, azt jól illusztrálja  
a Kisinyov és Odessza közötti vasúti és közúti csempészet intézményesültsége (Polese 2006).
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mozgások természetesen az etnikai/kulturális térképet is alaposan és sokszor átrajzolták. 1910 és 1993 között Európában 
21 államból 44 önálló ország jött létre (Kolossov–Trevish 1998). Míg Nyugat-Európában mindössze 12-ről 15-re nőtt az 
országok száma [három kis lélekszámú sziget (Málta, Izland és Írország) lett önálló], addig Közép- és Kelet-Európában 
9-ről 29-re nőtt a független országok száma. Ez a folyamat egyfelől azt eredményezte, hogy a kialakuló nemzetállamo-
kon belül a kisebbségek aránya csökkent: 1910-ben a teljes lakosság 31 százaléka, 1993-ban 13 százaléka volt nemzeti 
kisebbség (Kelet-Európában 41%-ból 12%). Tehát nőtt a nemzetállami keretek között többségben élők összesített ará-
nya. Másfelől azonban 107-ről 150-re (Kelet-Európában 77-ről 114-re) nőtt a kisebbségek száma, ami azt mutatja, hogy 
a „kisebb” kisebbségek és kisebb egységekre töredezve élnek a többségek által dominált nemzetállamok területén.

Mindezek eredményeképpen a határok mentén Közép-Európa sok – ha nem is valamennyi – országában erőteljes 
diaszpórapolitikai hatások (kishatárforgalom, etnikai alapú csempészhálózatok stb.) érvényesülnek.
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Adalékok a határ szociológiai elemzéséhez 
Sik EndrE

tAnulmányom ElSő fElébEn azokat a dilemmákat vázolom fel, amelyekkel az „A határ mint komplex rendszer” kutatás 
megtervezése során szembesültem, majd amikről az Euborderregions kutatás során a kutatásban részt vevő gyakorlott 
határkutatóktól sokat tanultam. A tanulmány „Összefoglalás helyett…” című utolsó alfejezetében láthatóvá válik, hogy 
ezek a dilemmák távolról sem öncélú játszadozások a szavakkal, hanem olyan szempontok, amelyekkel kapcsolatban 
a meghozott kutatói döntések alapvetően befolyásolják az elemzés menetét. A tanulmány második részében ismerte-
tem azokat a megközelítéseket, amelyek a manapság dívó határkutatási irányzatok közül számomra a legígéreteseb-
beknek tűnnek. Végül, a tanulmány harmadik részében a kötet címében szereplő fogalomnak, a határhatásnak a szak-
irodalomban talált gyöngyszemeiből válogatok. Ezeket két csoportra bontva mutatom be: az első csoportba azokat 
az elemzéseket soroltam, amelyekben a határ maga a társadalmi-gazdasági folyamatokra hatást gyakorló intézmény,  
a másodikba pedig azokat, amelyek esetében a határon (s látni fogjuk, ez nem csupán az ország politikai határát, 
hanem kultúrák és gazdasági rendszerek közötti határokat is jelentenek, amelyek változnak vagy/és eleve nem esnek 
egybe) keresztül nyilvánulnak meg, öltenek formát a társadalmi-gazdasági folyamatok.1

Határdilemmák

Vonal vagy mezsgye?

A hagyományos politikai földrajz szerinti megközelítésben a határ az országok között a politika-hatalmi játszmák által 
létrehozott vonal. Ezt a klasszikusnak tekinthető megközelítést sokan a vesztfáliai béke (1648) „gyakorlatával”, illetve  
a nemzetállamok dominánssá válásával hozzák összefüggésbe. E megközelítés szerint a határ egy ország bőre, ami kö-
rülöleli a nemzet testét, s ezáltal védi azt, definiálja a hazát, a népet, a nemzetet a tőlük különbözőktől (vagyis „Minket” 
a „Másikakkal” szemben)2:

„A területileg rögzített határokat már a központosított királyságok is létrehozták, ezzel megelőzve a mo-
dern államok nemzetivé tételét. Ám a határállomások létesítése, az országhatárok fizikai kijelölése és  
a nemzeti terület szakralizációja mind a nemzetállamok kialakulásához kötődnek, mivel a nemzeti tér 

1 A kultúra láthatatlan határainak és ezek változásának (vagy éppen változatlanságának) a társadalmi-gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásait 
kiváló összefoglalja Nunn (2014).

2 Ugyanez van Houtum (1998) megfogalmazásában: a határ a nacionalista diskurzusban „istenadta”, természetes adottság.
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megvonja az állampolgárság határait, megrajzolja az állampolgárok hazáját, meghúzza a társadalmi rend 
és zűrzavar közötti határvonalat, és megkülönbözteti a nemzeti szülőföldet és a külföld vadonát. A na-
cionalisták így fétissé változtatják a nemzeti területet, szentéllyé, amely megérdemli, hogy a nép vérével 
oltalmazzák (…) az állampolgárság a nemzeti jogrendszer, a szuverenitás a politikai rendszer, a nemzet 
a kulturális rendszer és a szolidáris csoport a társadalmi rendszer fogalmában tükröződik, minden határ 
egybevág, és együtt határozzák meg a bőrt, amely egyben tartja a társadalom testét.” (Wimmer–Glick-
Schiller 2012: 9)

A nacionalista megközelítés ellentéte szerint a határvonal nem csupán mesterségesen létrehozott torzító tényező, 
de egyenesen seb a Föld testén. 

„A határok rosszabb esetben nyílt sebek, jobb esetben behegedt sebhelyek a Föld arcán, szól egy némi-
leg drámaian megfogalmazott, de a valóságot lényegében kifejező meghatározás az országhatárokról. 
És valóban, a határok mindig a társadalom és a gazdaság térbeli folytonosságát megszakító, az emberek,  
a termékek és az információk áramlását valamilyen formában megnehezítő vagy lelassító akadályt képez-
tek még legliberalizáltabb és spiritualizáltabb formájukban is. Különösen így volt ez a huszadik században, 
amikor a nemzetállami kizárólagosság jegyében az egyes országok teljesen önkényesen alakították intéz-
ményeiket, szabályaikat, sok helyen teljhatalmat gyakorolva polgáraik felett. Ilyen körülmények között  
a határmentiség szükségszerűen periferikus helyzetet jelentett, a határ az ismert világ vége volt, azon túl 
az ismeretlen és gyakran elérhetetlen terült el.” (Illés n. d.)

Ebben a megközelítésben az EU felfogható a valaha létezett európai birodalmak „folytatásának”, amely az orosz és az 
oszmán birodalmak mai utódaival szemben küzd az európai határvonalak mentén, ami olykor egybeeshet korábbi bi-
rodalmi határokkal (Habsburg vagy a Római Birodalom), de megfelelhet a huntingtoni civilizációs választóvonalaknak is. 

A határ állami vagy sokszereplős intézmény?

Ha a határ elmélete a hangsúlyt az állam, illetve politika szerepére teszi, akkor a határ mint a politika egyik intézménye 
jelenik meg. Ez nyilván érvényes olyan helyzetekben, amikor egy erősen központosított állam, amelynek megvan az 
ehhez szükséges ereje is, a határ minden funkciójának „gazdája”. 

Christiansen és szerzőtársai (2000) elemzése például azt illusztrálja, hogy a baltikumi és a Mediterrán régió mű-
ködése sok szempontból eltérő: míg a Baltikumban az EU és a határon túli szereplők állami, üzleti és civil szerveze-
teket egyaránt magában foglal, addig a Földközi-tengeri régióban csupán államközi kapcsolatok léteznek, amelyek 
főleg technikai jellegűek és környezetvédelmi kérdésekre korlátozódnak (Christiansen–Petito–Tora 2000). Továbbá, míg  
a Baltikumban az EU-tagok és Oroszország gyakran a közös célokat keresi, és együtt próbálják ezek eléréséhez megta-
lálni a működőképes megoldásokat,3 addig a Földközi-tengeren átnyúló kapcsolatok célja nem több, mint az ellentétes 
érdekek „kezelése”. Ebben az értelemben az EU szomszédságpolitikája felfogható egy birodalom (terjeszkedési vagy 

3 Az elemzés a déloszét, moldovai orosz „szerepvállalás” után, de a kelet-ukrajnai előtt született, s mint ilyen, szépen illusztrálja az efféle 
típusú elemzések sérülékeny voltát.
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önvédelmi célú) határpolitikájának, hasonlóan a Szovjetunió szétesése után kialakult orosz „közel-külföld” politikához, 
amennyiben megkülönböztetett figyelmet szentel a vele – legalább is szerinte – speciális viszonyban álló (leendő tag, 
társult tag, sosem lesz tag) szomszédos országoknak. Ennek során erősen befolyásolhatja azok bel- és külpolitikáját,  
s különösen azok határok szerepével kapcsolatos viselkedését, illetve mint az utóbbi évek ukrajnai történései (a kauká-
zusi és moldovai történések után) újra megerősítik, akár a határok átrajzolása sem lehet idegen egy ilyen hatalomtól.

A határ vonalként való megjelenítésével szemben áll az a megközelítés, miszerint a határ egy olyan övezet, amelyet 
sok szereplő egymásra hatása hoz létre. Ez a felfogás azt is feltételezi, hogy a határ nem csupán változó, de egy időben 
is lehet a társadalom egyes csoportjai, a gazdaság különféle szereplője számára máshol húzódó, eltérő erejű, változatos 
tartalmú társadalmi képződmény (van Houtum 2005).

A szociológiai elemzés számára természetesen ez utóbbi megközelítés a hasznosabb, mert ahogy – a frontier4,  
a gyepű5 vagy a rendszerváltás után – nem kis mértékben az EU hatására kialakult ütközőzóna, úgy az EU korábbi és 
mai szomszédságpolitikái is olyan gazdasági és társadalmi folyamatokat indítanak be vagy erősítenek fel, illetve gátol-
nak, amelyek az országhatárok mentén lévő régiókat sok szempontból és erőteljesen befolyásolják.6

Kolossov (2012) ebben az összefüggésben azt hangsúlyozza, hogy a határrégiók többszörös perifériának tekint-
hetők, amennyiben a világrendszer félperifériáján (vagy perifériáján) található országok perifériáinak találkozási zónái, 
amelyek nemcsak saját országuk, de olykor még saját nagyrégiójuknak is a szélein helyezkednek el. S mivel sokszor 
a hovatartozásuk is bizonytalan, továbbá etnikai összetételük is kusza, ezért a nemzetközi porondon mint nagy biz-
tonsági kockázatú területek szerepelnek, ahová nem szívesen ruház be sem a nemzeti, sem a nemzetközi tőke, sőt  
a fejlesztése a nemzetállamoknak sem szívügye.

Ezek a határrégiók természetesen nem csupán a nemzetállamok és az EU (szak)politikáinak hatására alakulnak, 
hanem hat rájuk a korábbi korszakok7 és a helyi társadalom etnikai összetétele is. E folyamatokra kihat továbbá a régió 
szereplőinek belső kapcsolatrendszere (a közlekedési viszonyok éppúgy, mint olyan mentális konstrukciók, mint a re-
gionális identitás stb.), továbbá a régió kapcsolódása a külső világgal (a régió megközelíthetősége), de a régiót átszelő 
és azt elkerülő kapcsolatok (Fleischer 2001) is fontosak.

Természetes és mesterséges határok?

Ha eltekintünk attól a radikális megközelítéstől, hogy a határ sohasem lehet természetes, hiszen valamilyen hatalom 
valamikor erőszakkal hozta létre, akkor a természetesség definíciója az lehet, hogy a határ az ott élők számára lényeges 
dimenziókban követi a történelmi-földrajzi-etnikai adottságok eleve meglévő logikáját. Értelemszerűen mesterséges 
az a határ, amely e metszetek legalább egyikén erőszakot tesz.

A határ mesterséges voltát a határ egyenességével közelítő elemzés (Alesina–Easterly–Mauszeski 2006) azt vizsgál-
ja, hogy az országhatár természetes, illetve mesterséges volta hat-e az adott ország társadalmi-gazdasági helyzetére. 

4 Az USA nyugat felé való terjeszkedésének települései, amelyek valójában mozgó határsávon kialakuló és gyorsan átalakuló városok, így 
gyors demográfiai-gazdasági helyzeteket és speciális szubkultúrákat is teremtettek.

5 A római limes fogalom értelmében mint védelmet biztosító speciális határszakasz (eredeti jelentése szerint templom homlokzata, illetve 
frontvonal, lásd Jeggle 1994).

6 Miközben a „gyanús ütközőzóna” jellege (Schwell 2010) az újonnan csatlakozó országoknak megmaradt.
7 Ilyen például a határpolitika egy sajátos változata, a „határsáv”, amely a határ vonalszerű koncepcióját tágítja frontier irányba, de ez a tágí-

tás egy erősen ellenőrzött, katonai felügyelet alatt álló módon történik, hol szigorúbban, hol „lazábban”, emberarcúan (Hardi 1999).
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A tanulmány a határ egyenességét (amiről a vonalzóval húzott egyenes vonal árulkodik, lásd az 1. térképen Szudán pél-
dáját) a szerzők a határ fraktálértékével8 becsülik, és ennek etnikai csoportokat átvágó jellegét (amit egy adott ország 
esetében az ott található nyelvileg elkülönülő csoportok számával becsülnek) együttesen vizsgálják. 

1. térkép 
Szudán és 

Franciaország 
határainak eltérő 

„egyenessége”

Forrás: Alesina–
Easterly–Mauszeski 
(2006: 21, Figure 1).

A tanulmány megállapítása szerint az afrikai országok határainak 80 százaléka a magassági vagy a hosszúsági körök 
vonalát követi. Az egyenes határ egyrészt a határ meghúzását megelőzően ott élőket nem létezőnek tekinti, másrészt 
az ilyen határok gyakran teremtenek határon átnyúló kvázidiaszpórákat (gyakran egyidejűleg a határ mindkét oldalán), 
harmadrészt az ilyen módon teremtett országok gyakran rejtenek magukban olyan országkezdeményeket, amelyek 
nem akartak összetartozni. Az elemzés azt mutatja, hogy a határok egyenessége és az etnikai töredezettség rontja az 
országok gazdasági sikerének esélyét, növeli a politikai instabilitást, csökkenti a demokrácia esélyét.

Híd vagy ajtó?

Egy szociológus számára a határkutatások kiinduló tétele – a határ elválaszt, s ezzel teremt egyidejűleg korlátot és 
lehetőséget – triviális állítás ugyan, de kiváló kiindulási pont a két lehetséges működési mód (vagyis az összekötés és  
a szétválasztás) a „működésének” megismeréséhez.

A mai határkutatások e legtermékenyebbnek tűnő elméleti megközelítése is egy klasszikus szociológustól, Simmeltől 
eredeztethető. A simmeli metafora a hidat és az ajtót9 mint a határ működését meghatározó két intézményes kap-
csolódási módot láttatja: az előbbi összeköt, az utóbbi szelektíven hat: hol átenged, hol szétválaszt. Az ajtómetafora  
a hídmetaforánál annyival fontosabb a határ működésének megértéséhez, amennyiben többféle állapota lehetséges: 

8 Kihagyva a becslésből a tengeri határokat, mint amik létrejötte adottság.
9 És – kisebb hangsúllyal – az ablakot (Jeggle 1994, van Houtum 1999), abból kiindulva, hogy az ablak csupán ki- (illetve át-) nézésre, s nem 

érdemi kapcsolatok építésére alkalmas (van Houtum–Strüker 2002).
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„Az ajtó egyszerre bejárat és kijárat. Az ajtó megvéd, két irányba nyílik, és így legalább négyféle módon 
irányítja a forgalmat. Ha nyitva van, az ember kimehet, de be is jöhet; ha zárva van, az ember nem jöhet 
be, de ugyanakkor nem is mehet ki. Így tehát az ajtó dolga: megfelelő pillanatban nyitva, illetve zárva 
lenni. A kifelé való mozgásra irányuló vágy összefügg a befelé való mozgással kapcsolatos félelemmel. 
Ez az ambivalencia találta ki az ajtót, amely mindkét oldalt – sokkal inkább, mint az ablak – egyesíti ma-
gában: a zárral és retesszel történő védelmet, a zsanérokkal és a kinyitással elérhető szabadságot. (…) 
a határ mint „között”, a szó tényleges értelmében egy félhomályos hely, amely veszélyt és menekülést 
egyaránt jelenthet. A határon védelem és veszély, szűkösség és tágasság, zárás és nyitás ütköznek össze.” 
(Jeggle 1994: 3)

Böröcz (1997, 2002) a simmeli ajtó és híd fogalmakat egy további (formális/informális) dimenzióval megbolondítva 
operacionalizálja a határok „működését”. A határokat átívelő hidak és a határok áteresztőképességét szabályozó ajtókat 
javak széles skáláján (pl. személyek, áruk, technológia, kultúra, eszme) szemlélteti. Alkalmas példa lehet globalizálódó 
világban a fogyasztás határfüggőségének elemzése is. Az empirikus kutatások sokféle modellel közelítik az átjárható-
ság és elérhetőség, az árkülönbség, a javak minősége (általában és speciális javak, mint külföldi cuccok, ajándéktárgyak, 
fesztiválok, wellness, prostitúció stb. esetében) és a fogyasztók speciális szempontjai (kedvenc termék, a „jól járás örö-
me” (bargain hunting) kapcsolatát.

Van Houtum–Strüver (2002) az ajtómetaforát a határon túlnyúló kapcsolatokra alkalmazva azt hangsúlyozza, hogy 
ez a megközelítés a legalkalmasabb egy olyan helyzet elemzésére, amikor a térbeli közelség s a társadalmi távolság 
(eltérő nemzethez tartozás, illetve elérő életszínvonal) ellentmondását, a gazdasági egymásrautaltság és az idegen-
ellenesség okozta feszültséget, illetve – Bourdieu-val szólva – az eltérő habitusok közötti konfliktus és kooperáció 
kombinációit akarjuk megismerni.

A dilemmákon túl: a határkutatások mai irányzatai

Az 1980-as évek vége felé (a globalizációs diskurzus eluralkodása, a hidegháború határokat tabunak tekintő gondolko-
dásmódjának (átmeneti?) megszűnése, illetve az EU szomszédságpolitikai politikájának (pillanatnyi?) kikristályosodása 
kapcsán a határ a nemzetállam „széle” helyett egyre inkább, mint önálló intézmény kezdett megjelenni (Topaglou 
2009, Topaglou et al. 2005). Azóta: „No business like border business” (Newman 2006: 143). A mind interdiszciplinári-
sabbá váló határkutatás lehetővé tette – a specializálódás legrosszabb hagyományainak megfelelően – a határkutatás 
önálló tudományterületté válásának feltételeit: van ma már határkutató intézet Hollandiában, Írországban, van határ-
kutatási folyóirat és van a határkutatás eredményeit összegző tantárgy. Ugyanakkor a specializáció pozitív eredmé-
nyének tekinthető, hogy olyan kérdések megfogalmazására is sor került, amelyek a határnak mint sajátos társadalmi 
képződménynek a nem triviális vonatkozásait is elemezhetővé tették. Így például: 

A határon túlnyúló kapcsolatok (s ezek sokféle formája, mint állami vagy civil, központi vagy helybeli, formális vagy  z
informális gazdasági szereplők, etnikai csoportok, szervezetek stb.) összefüggése a határ „működésével” (lazuló 
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– ezt tételezi egy globális világot maga elé képzelő kutatás az alapvető trendnek –, ám olykor mégis szigorodó 
határlépési szabályozás).10 
Felértékelődik a regionális (határvidék, frontier jellegű) szemlélet a határra mint politikailag definiált vonalra kon- z
centrálódó megközelítéssel szemben, s kiterjed a határnak mint sajátos intézménynek az elemzése az országhatár 
és az etnikai vagy kulturális határ, illetve a határ különleges formáinak (zárvány, fal, ütközőzóna stb.) elemzésére is.
Sokasodnak a határ különleges csoportjaira, helyzeteire, hatásaira fókuszáló kutatások: mentális térképek, a határ  z
közelségének a lakosság regionális, etnikai és uniós identitására gyakorolt hatása és a falak szaporodása.

A szaporodó határkutatásokat van Houtum (1998, 1999) három típusba sorolja. Ezek:
áramlás, vagyis a hagyományos gravitációs modell (lásd a következő alfejezetben) alapú földrajzi és közgazdasági  z
megközelítés, mely szerint a határok és a távolság akadályozzák a piac egyébként súrlódásmentes működését; 
a határon átnyúló kooperáció, ami a térségek, régiók közötti kapcsolódásokat, zárványokat és az ezeket létrehozó,  z
fenntartó folyamatokat (bizalom, hálózat, beágyazottság stb.) foglalja magában; illetve
a határ társadalompszichológiája, amely megközelítés a kognitív (amit tudunk „róluk”) és az affektív (amit érzünk  z
„felőlük”) távolságon alapul, azon, ahogy ezekre alapozva az egyén, a csoport a határt mentálisan miképpen konst-
ruálja meg. Megkülönböztetett szerepe van ebben az ajtóhoz kapcsolódó másik metaforának, a küszöbnek, amely 
az idegen világot elválasztja az otthonitól, s amely a határ átlépését szimbolikusan (akár mágikusan) nehezítő intéz-
ményként fogható fel (Jeggle 1994). Ugyanez van Houtum (1998, 1999) elemzéseiben mint a határhoz közel lévő 
szereplőkre ható centripetális erő szerepel, amely a túloldal vonzásával szemben a saját terület központjának vonzó 
hatását erősíti. 

Az áttekintett kutatási típusok sajátosságait (továbbá a határ hatásának elemzési dimenzióinak általa javasolt szem-
pontjait) az 1. táblázat foglalja össze:

Végül, feltehetően a népesség koncentrálódásának, a gazdasági és kulturális erőnek és az infrastruktúra befolyásá-
nak tulajdonítható, hogy a határkutatások megkülönböztetett figyelmet szentelnek a városok határon átnyúló kapcso-
latainak. Jańczak (2011) a határvárosok kialakulásának sokféle folyamata alapján különböztet meg olyan határvárosokat, 
amelyek létrejöttét a határ mozgása okozza oly módon, hogy egy várost vág ketté egy új határ, illetve amikor a határ 
két oldalán alakul ki és fejlődik kölcsönösen egymásra hatva két város. Ezt a folyamatot a határ menti városok eltérő 
etnikai összetétele is tovább bonyolítja: lehet a két város teljesen eltérő etnikumú (Frankfurt am Oder és Słubice), de 
lehet kevert (Gorica és Nova Gorica vagy Komárom és Komarno). Tovább bonyolíthatja a dolgot, ha az EU-határ mint 
„országok feletti birodalmi határ” is szerepet játszik e folyamatban (pl. Terespol és Brest, illetve Narva és Ivangorod 
között). 

10 Mint például a hagyományosan „puha” USA–Kanada határ „keményedése” a terrorfenyegetettség hatására, a gyakran változó palesztin–
izraeli nyitottság/zártság, a határellenőrzés visszaállítási kísérletei az EU-n belül stb.
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A határkutatások három típusának legfontosabb jellemzői 1. táblázat 

áramlás Határon átnyúló kapcsolatok a határ társadalom-
pszichológiája

A fő kérdés
Az áramlás folytonosságának 
hiánya: mi okozza a határhatást?

A határ okozta akadályok 
elhárításának megoldásai: mit 
lehet tenni ennek érdekében?

A terület sajátos identitása: 
hogyan jön létre a tér mentális 
konstrukciója?

Elméleti alap
Központi hely elmélete, gravitációs 
modell, központ-periféria

Tranzakciós költség-, 
hálózatelmélet

Mindenféle szociálpszichológiai 
elméletek

Az elmélet 
főszereplője

Homo economicus Homo cont(r)actus Homo socialis

A tér Folytonos Térbeli hálózatok Kognitívan és érzelmileg tagolt

Alapfogalmak
Fizikai távolság, folytonossághiány, 
szállítási költség, gazdasági 
potenciál, elérhetőség

Hatékonyság, szakpolitikák, 
nyitottság, szinergia, kooperáció, 
kapcsolat

Percepció, kognitív kép, térbeli 
identitás

Forrás: van Houtum (1999: 6)

S végül a városok nagyságát, a folyamat történelmi sajátosságait, a város és az agglomeráció kapcsolatát is figye-
lembe vevő elemzések (Hardi 2001, 2010) még részletesebb határvárostípusokat tesznek megragadhatóvá, például: 

ikervárosok: kicsik, önállóak, de összekötődnek (Görlitz-Zgorzelec);  z
közös infrastruktúrával összekötött nagyvárosi elővárosok, illetve kisvárosok (svájci német, illetve francia példák, pl.  z
Genf, továbbá majdnem egész Luxemburg és fél Belgium és Hollandia);
nagyváros, amelyhez a határ másik oldalán kisvárosok kapcsolódnak, de amelyek egyébként önállóak és önfenntar- z
tóan (Strasbourg és Németország);
kiegészítő funkciókkal összekapcsolódó nagyváros (Bécs–Pozsony); z
kettévágott nagyváros (Berlin, Nicosia); z
város, amit elvág a határ a korábbi környezetétől, amiben nem marad város, amely ilyen funkciókat átvehetne (Ke- z
let-Szlovákia);
határ által létrehozott város (USA frontier városai, Duna-menti bulgár–román várospárosok). z

De még ez a részletes tipológia sem tudja kezelni a városok közötti informális kapcsolódás teremtőerejét, mint azt 
az orosz–kínai „informális különleges kereskedelmi övezet” példája illusztrálja (Ryzhova 2008). A Szibéria és Észak-Kína 
határán lévő Blagoveshensk és Heihe az informális kereskedelmi kapcsolatok (és az azokat kiszolgáló tevékenységek) 
mentén szimbiózisban élnek egymással, miközben saját országaik rendszerébe alig illeszkednek.
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A határ hatásai

A következő példák azt szemléltetik, hogy a határ politikai, gazdasági és kulturális változatai hogyan kapcsolódnak 
egymáshoz, és a határ mint kultúrákat, kormányzatokat, illetve gazdasági rendszereket elválasztó vonal hogyan hat  
a társadalmi-gazdasági és kulturális folyamatokra. A példákat két – egymástól természetesen csak erőltetetten, ameny-
nyiben a határ kétféle szerepe alig szétválasztható – csoportra bontottam. Az első csoportba azokat a példákat so-
roltam, amelyekben a határ hatása közvetlenül érvényesül. Ezekben az esetekben a határ mint önálló intézmény hat 
a környezet(é)re. A példák második csoportja ezzel szemben olyan elemzéseket mutat be, amelyekben a határ által 
elválasztott területek, kormányzati módszerek, kultúrák egymásra hatása az elemzés tárgya, de a határ az az intézmény, 
amely ezeket a folyamatokat elemezhetővé teszi. Másként, nem a határ maga gyakorol hatást a társadalmi-gazdasági 
folyamatokra, hanem rajta keresztül az általa elválasztott társadalmi szerkezetek hatnak.

A határ (és változásának) hatása 

A határ kereskedelmi és egyéb gazdasági kapcsolatokat akadályozó hatásait (vagyis a gravitációs modellt, tehát hogy 
gazdasági kapcsolatok kialakításának esélye a határokon keresztül kisebb, mint a hasonló nagyságú és távolságú ha-
táron belüli szervezetekkel való kapcsolatok kialakulása) sokszor igazolták a közgazdászok (Helliwell 1999, van Houtum 
1998, Niebuhr–Stiller 2002, Combes–Lafourcadez–Mayer 2003). Helliwell (1999) például az USA tartományai közötti, 
illetve az USA államai és Kanada tartományai közötti kereskedelmi és migrációs kapcsolatokon keresztül elemzi a határ 
piaci folyamatokat befolyásoló hatását. Noha a globalizálódó, a csökkenő szállítási költségű és akadálymentes határok 
esetében az áraknak ki kellene egyenlítődniük, ezzel szemben a határok még ebben a helyzetben is eltérítették az 
árakat a közgazdászok által elképzelt Egyetlen Közös Ártól, és továbbra is igaz maradt, hogy a határon innen hajla-
mosabbak a vállalatok üzleteket kötni, mint a határon túl. A határhatás azután is szignifikáns maradt, miután kiszűrték  
a távolság hatását (ami a sokféle okra visszavezethető többletköltség miatt értelemszerűen csökkenheti a kapcsolatok 
kialakulásának esélyét), mivel a határok két oldalán kialakuló eltérő szabályozás, a piaci árkülönbség, továbbá olyan 
mentális folyamatok, mint a másságtól való idegenkedés) továbbra is fennmaradt.

Sok kutatás vizsgálja a határok eltérő elérhetősége és átjárhatósága következtében elválasztott térségek árviszo-
nyainak különbsége miatti határon átnyúló fogyasztás jelenségét. Lord és szerzőtársai (2004) az USA–Kanada közötti 
határ esetében elemezték a határon átnyúló fogyasztás tényezőit: közelség (időtényező), jó elérhetőség (átjárható  
a határ), olcsó és jó minőségű áru és/vagy szolgáltatás (Lord– Putrevu–Parsa 2004). A határ másik oldalán való vásárlás 
esélyét továbbá növeli a jó infrastruktúra és információáramlás, illetve – már ha ezt nem írja felül az etnocentrizmus 
– az „idegenség” vonzása. A tömeges határon túlnyúló vásárlás legismertebb nemzetközi példái: USA és Kanada,  
a Németország, Belgium, Hollandia és Luxemburg közötti határszakaszok egyes pontjai, Svájc és Franciaország11, de 
napi 900 ezer vásárló keresi fel a maláj határvárosokat Szingapúrból, és naponta 330 ezer ember jár Hongkongból 
Kínába, kétharmaduk természetesen a legközelebbi városba (Shenzen) bevásárolni (Lau–Sin–Chan 2005). 

Mások (Heinemeyer–Schulze–Wolf 2008, Wolf–Heinemeyer–Schulze 2010) a határhatást olyan kísérleti elrendezés 
segítségével kutatták, amely lehetővé tette számukra, hogy összehasonlítsák egy határátrendeződés előtt és után  
a régiók gazdasági kapcsolatainak térbeli szerveződését, s ezeket olyan szomszédos régióhoz hasonlítsák, ahol ugyan-

11 Egyes becslések szerint a hús, a tejtermékek, sajtok és étolaj nagy részét a svájciak Franciaországban veszik.
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ebben az időszakban nem történt határmozgás. Vagyis a határ gazdasági kapcsolatokat eltérítő hatásának feltételezé-
sét dinamikusan – a történelem által produkált természetes kísérlet segítségével – tudták tesztelni. A szerzők az első 
világháború utáni határátrendezések kereskedelemre gyakorolt hatását vizsgálták 42 közép-európai (ezen belül 27 
németországi) kereskedelmi régió (2. térkép) háború előtti és utáni pár évtizedes időszakának kereskedelmi kapcsola-
tainak alakulását hasonlítva össze. 

2. térkép 
A határváltozás 

hatásának vizsgálati 
terepe

Forrás: Heinemeyer–
Schulze–Wolf (2008, 

Map 3).

Megjegyzés: Az 1919-ben Németországhoz tartozó kereskedelmi régiók sárga színnel jelölve.

A gravitációs modell alkalmazásával arra a kérdésre keresték a választ, hogy a határok újrarajzolása (és megsza-
porodása, hiszen mintegy 7000 km-nyi új határ jött létre) csökkentette-e a közép-európai kereskedelem mértékét, 
és növelte-e az árakat. Hat különböző év (három az első világháború előtti, három pedig a háború utáni) kereskede-
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lemre vonatkozó adatait vizsgálták (Heinemeyer–Schulze–Wolf 2008).12 Az országhatárok változása miatti határhatás 
következtében a barna- és feketekőszén kereskedelme bővült, a rozsé nem változott, a többi termékeknél pedig va-
lamivel csökkent ez a mutató. Összehasonlítva az első világháború előtt is létezett és utána létrejött határok hatását, 
azt találták, hogy az új határok kereskedelemre gyakorolt hatása kisebb, mint a régi határoké. Úgy tűnik tehát, hogy az 
új határok meghúzása nem hasraütés-szerűen történt, hanem egy, már létező struktúrát követett, mely korábban is 
megosztotta az adminisztratív szempontból egyébként egységes államokat. A szerzők szerint a különböző etnikumok 
közötti határok azok, amelyek már korábban is nagy hatást gyakoroltak a kereskedelemre és gazdaságra. A kutatók lét-
rehoznak egy mutatót, mely az országpárok közötti nyelvi eltéréseket hivatott mérni. Amikor ezt is figyelembe vették 
a gravitációs modellben, akkor megállapították, hogy a vas- és acéltermékek esetén az etnikai-nyelvi határok sokat 
megmagyaráznak a teljes határhatásból. Így tehát a nyelvi-etnikai jellemzők fontos, de nem az egyetlen összetevői az 
országhatáron belül létező láthatatlan határoknak. Végső következtetésük: a határok befolyásolják a kereskedelmet, de 
a kereskedelem (és a történelmi kapcsolatok) is hatnak a határok kialakulására.

Nitsch (2002) 1992. és 1994. évi kereskedelmi adatok segítségével vizsgálja,13 hogy a korábbi NSZK régióiban lévő 
vállalatok kereskedelmi kapcsolatai az egyesítés óta országon „belülre” került egykori NDK-s régiókkal megnőtt-e az 
egyesítés után a hasonló nagyságú, hagyományosan kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkező, német nyelven beszélő, 
saját valutájukat a német márkához kötő, s földrajzi közelségben lévő Ausztriával és Hollandiával szemben. Azt találták, 
hogy a határ megszűnése a kelet-németországi részek esetében szignifikánsan megnövelték a kereskedelem súlyát  
a két viszonyítási pontként szolgáló országhoz képest. 

Hasonló eredményre jutottak Lameli és szerzőtársai (2013), akik 101 németül beszélő régió 1995–2004 közötti áru-
forgalmat vizsgálva összevetették az egyesülő kelet- és nyugat-németországi régiók forgalmi adatait (Lameli et al. 
2013). Egyfelől ők is azt találták, hogy a határok eltűnése nem eredményezte a korábbi forgalmi egyenlőtlenségek 
megszűnését, másfelől rávilágítottak arra, hogy a 120 évvel korábban a régiók között tapasztalt nyelvi dialektusok által 
felrajzolt határok ma is erősen hatnak a régiók közötti kereskedelmi kapcsolatokra.

Wolf (2005) Lengyelország szomorú sorsából faragott szépséges „készen kapott kísérletet”.14 Azt vizsgálta, hogy 
miként hatott a gyakran változó lengyel határ a régiók közötti kereskedelmi kapcsolatokra. A kérdés az volt, hogy  
a korábban (a 18. század végétől az első világháborúig) egymástól elválasztott országrészek közötti kereskedelem az 
egyesítés után megmaradt-e a korábbi határokon belül, vagy azok megszűntével az országhatáron belüli kapcsolatból 
eltűnt ez a megosztottság. Az elemzés tárgya az 1926 és 1934 közötti interregionális kereskedelem volt, s a gravitációs 
modell eredménye szerint a korábbi határok hatása nem múlt el nyomtalanul: 15 évvel az egyesítés után is szignifikán-
san nagyobb volt a volt határokon belül maradó kereskedés esélye, mint a régiókon túlnyúlóé), de ez a hatás (a válság 
idejét leszámítva) folyamatosan csökkent. 

12 Az elemzés alapját a vasúti szállítmányok statisztikái adták, melyek beszámoltak az adott évben az adott régióban mozgatott mezőgaz-
dasági és ipari alapanyagok mennyiségéről. A vasúti áruszállítás a teljes kereskedelem körülbelül 80%-át jelentette. A fontosabb vizsgált 
nyersanyagok: rozs, barna- és feketeszén, koksz, papír. 

13 Az elemzést az teszi lehetővé, hogy a német statisztikai hivatal a belső kereskedelmi kapcsolatokat az után is mérte, hogy 1990-ben az 
NDK „belsővé” vált, márpedig a legtöbb országban nincsenek belső kereskedelmi adatok, amikhez a külső kereskedelem irányait hasonlí-
tani lehetne (kivétel Kanada). Az elemzés a kereskedelem mértékét a gravitációs modell alapján (a GDP nagyságával egyenesen,  
a távolsággal fordítottan arányos változás) értelmezi, figyelembe véve a közös nyelv és határ létét vagy hiányát is. 

14 Készen kapott kísérletnek (KKK-nak) nevezzük a nemzetközi szakirodalomban jobbára természetes kísérletként (natural experiment) ismert 
módszert.
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A határok változása a határ két oldalán élők magukról, a határ másik oldalán élőkről, a régióról, az EU-ról való gon-
dolkodását, percepcióját is befolyásolja (Meinhof 2003). Az EU keleti határainak két oldalán (még a 2004. évi csatla-
kozást megelőző állapotban) élők a korábbi határmozgások (a „vasfüggöny” és a korábbi birodalmak felbomlása a 
szétszabdalt országok határai mentén) miatt a határon túl élőkkel szembeni olykor ellenségességet vagy gyanakvást 
éreznek, illetve egyenlőtlen és/vagy marginális helyzetet érzékelnek. Ennek sokféle változata létezett: a német–lengyel 
és az osztrák–magyar határ mentén élők inkább a „másik oldallal” szembeni történelmi és gazdasági egyenlőtlenségeit 
érzékelték, az olasz–szlovén és a német–lengyel határ mentiek a domináns (olasz és német) és alávetett nyelvekhez 
(a többiekéhez) való eltérő viszonyukban fogalmazták meg helyzetük egyenlőtlenségét és a másikkal szembeni elő-
ítéleteiket, de mindenütt érvényesült az országhatár mentális határok által megnövelt ereje. Ebben a helyzetben az 
EU nem tud egyik határ menti csoportnak sem alternatív identitást kínálni, mert vagy értelmezhetetlen számukra az 
„európaiság” fogalma, vagy az EU megjelenését veszélyként érzékelik.

A határ(ok) közvetett hatásai

Az első példa feltételezése az, hogy egy szétesett birodalom mint kormányzati egység határai kulturális választóvonal-
ként tovább élnek (Becker et al. 2011). Ebben az esetben tehát a határról nem feltételezik a szerzők, hogy szerepük volt 
a kutatott jelenség (korrupció, bizalom) máig megfigyelhető eltéréseinek kialakulásában, de a politikai határok eltűné-
se ellenére megmaradó láthatatlan határokat mint a kultúra áthagyományozásának kereteiként azonosítják.

A kutatás alanya a Habsburg Birodalom, s a szerzők feltételezik, hogy 2004-ben a már kilencven év óta nem létező 
birodalom határain (3. térkép) belül élők értékrendje eltér azokétól, akik ugyanazokban az országokban, de olyan régi-
ókban élnek, amelyek korábban nem tartoztak a birodalomhoz.15

A szerzők ezt a határhatást azzal magyarázzák, hogy a történelmi intézmények tehetetlenségi ereje olyan nagy, 
hogy azok generációról generációra áthagyományozódva máig hatnak az emberek értékrendjére. A néhai Habsburg 
Birodalom területén belül élőket és az ott soha nem élőket összehasonlítva az előbbiek bizalma nagyobb, és kevésbé 
hajlamosak korrupcióra (tehát lefizetni a rendőrt, megvesztegetni a bírót, megkenni a hivatalnokot), azért mert a Mo-
narchia határai kettévágták az első világháború területeit egy jobban és egy rosszabbul kormányzott szeletre.

Hasonló logikát követ – és részben azonos adatbázist használ – Jancec (2013). Példaként a mai Horvátországhoz 
tartozó Dalmáciát hasonlítja az ország északi területeihez. Az előbbi tengerparti rész rengeteg birodalom uralma alatt 
állt az elmúlt 500 évben, ezzel szemben az északi rész csupán a Habsburg Birodalom, majd Jugoszlávia része volt.  
A szerző a határok állandósága hiányának a politikai intézményekbe vetett bizalom csökkenésére gyakorolt hatását 
feltételezi. A határváltozások gyakoriságát egy speciális index segítségével méri, ami azt mutatja, hogy egy adott régió 
(az adatbázis adatfelvételi egységei) mennyi ideig álltak különféle hatalmak uralma alatt.16 A számításokat a mai Szlo-
vénia, Horvátország, Szerbia, Montenegró, Románia és Ukrajna területén található településeken végezte. Az eredmé-
nyek az mutatták, hogy ott, ahol sokszor került sor határváltozásra, a helyben élők bizalma a politika intézményeiben 
és szavazási hajlandósága kisebb, mint ahol a határváltozások ritkábbak voltak.

15 Az elemzést öt országban tudták elvégezni: Lengyelország, Románia, Szerbia, Ukrajna és Montenegró.
16 A régebbi időszakok hatását kisebb súllyal véve figyelembe:
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3. térkép 
A 2004. évi 

adatfelvétel 
helyszínei  

a Habsburg 
Birodalom 
valamikori 

határaihoz képest

Forrás: Becker et al. 
(2011: Figure 1). 

Jelmagyarázat: Kör – települések az egykori Habsburg Birodalmon belül (sötétkék: 200 km-nél beljebb, világoskék: annál közelebb 
a határhoz képest). Háromszög – települések az egykori Habsburg Birodalmon kívül (fehér: 200 km-nél közelebb, narancs: 200 km-
nél távolabb a határtól). 

A Habsburg Birodalom szétesése adott alkalmat arra is, hogy a kulturális, tehát politikai határként nem létező ha-
tárok hatásának erejét vizsgálják (Schulze–Wolf 2008). A szerzők feltételezése szerint már jóval a birodalom szétesése 
előtt olyan láthatatlan – ez esetben a nyelvtudás alapján húzott, etnikai eltérésen alapuló – határok léteztek, ame-
lyek a régiók közötti kereskedelmi kapcsolatokban a gravitációs elméletnek megfelelő torzításokat okoztak. Az elem-
zés tárgya a gabonakereskedelem volt. Húsz városban, a birodalom 1914 évi határain belül, de annak nagyon eltérő 
pontjain (egyben az első világháború utáni szétesés létrejött utódállamok legnagyobb városaiban, 4. térkép) vizsgálták  
a gabonaárak alakulását. 
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4. térkép 
A vizsgált városok 

és régiók 
elhelyezkedése  

a Habsburg 
Birodalom alatt és 

annak szétesését 
követően 

Forrás: Schulze–Wolf 
(2008: Map 1.).

Jelmagyarázat: A vizsgált városokat pontok jelzik. A vastag vonal a Habsburg Birodalom 1914. évi, a vékony vonalak az utódállamok 
1922. évi határait jelzik.

Feltételezésük szerint a közöttük lévő távolságnak (utazási időben mérve) az 1870-es évekhez képest az 1880-as 
éveket követően – a kiépülő infrastruktúra miatt – csökkennie kellett volna, ennek ellenére nőtt a gabonaár eltérése  
a nyelvi összetételében egymástól legjobban különböző városok17 között. Vagyis noha ekkor még nem voltak a város-
ok között politikai határok és azonos volt a közigazgatás, mégis a már ekkor is meglévő etnikai szabdaltság erősen ha-
tott a regionális gabonaárak alakulására. A szerzők következtetése szerint ennek oka az ekkor már rejtetten megjelenő 
nacionalizmus volt, amely elkezdte védeni a „hazai” gabonát.

Falck et al. (2010) – és a már korábban bemutatott Lameli et al. (2013) – elemzése azt is bizonyítja, hogy a vi-
szonylag csekély nyelvi eltérések mentén meghúzható kulturális határok is erősen hathatnak a gazdaság folyamataira,  
s ennek a hatásnak a tehetetlenségi ereje is igen nagy.18 Falck et al. (2010) elemzésének tárgya a németországi régiók 
közötti migráció. Az elemzés azt bizonyítja, hogy a németországi nyelvjárások évszázadokkal korábban kialakult, a 19. 
században végzett felmérés alapján azonosított határai, amelyek a munkaadó és a munkavállaló kommunikációját alig 
akadályozzák, erősen befolyásolják a mai Németország regionális migrációjának irányát. A 2000–2006 közötti költözkö-
dések alapján készített gravitációs modellt alkalmazva a szerzők a premodern kori népesség átrendeződések, a vallási 

17 A két szélső érték Szeged és Lemberg (a minimális nyelvi azonosságú), illetve Graz és Bécs (a maximális nyelvi azonosságú) volt.
18 Lameli et al. (2013) a fentiek érvényességét a kereskedelmi kapcsolatokon keresztül is igazolták, vagyis hogy az azonos nyelven, de eltérő 

dialektusban beszélő régiók közötti kereskedelmet „eltéríti” még a minimális kulturális eltérés is.
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megosztottság, a politikai határok, a közlekedési útvonalak kombinációjából kialakuló nagy tehetetlenségű kulturális 
határokban lelik meg a regionális migrációs ma is megfigyelhető eltérő regionális esélyeit.

Combes és szerzőtársai három franciaországi régió esetében mutatják be, hogy nem csupán az országhatár, ha-
nem a regionális határok is lehetnek közvetett jelei a gazdasági kapcsolatok korlátainak (Combes–Lafourcade–Mayer 
2003). A szerzők modelljében, ami az 1978 és 1993 közötti régiók közötti közúti szállítás költségeinek becslésén alapul, 
a vállalatok munkaerő-piaci és vállalatközi kapcsolatai19 a centripetális tényezők hatása alatt állnak, vagyis hajlamosak 
„helyben” maradni (5. térkép). 

5. térkép 
Az ingázó 

munkavállalók (bal 
oldali térkép) és a 

vállalatközi 
kapcsolatok (jobb 

oldali térkép) 
aránya Rhone 

megyében 
Forrás: Combes–

Lafourcade–Mayer 
(2003: Map 1).

A szerzők magyarázata szerint a munkaerőpiac esetében a gravitációs hatás, a vállalatközi kapcsolatok terén a ko-
rábbi szerződések tehetetlenségi ereje okozza a határhatást, de mindkét esetben ennek a gravitációs hatásnak a fele 
eltűnik, ha figyelembe veszik a piac hálózatalapú szerveződését. 

A következő példa szerint azok körében, akik ma olyan afrikai országokban élnek, ahol volt rabszolga-kereskedelem 
a 16–17. században, máig alacsonyabb a bizalom szintje, mint ott, ahol nem fenyegette a lakosságot az elhurcolás 
veszélye (Nunn–Wantchekon 2009). Másként, a szerzők feltételezik, hogy az egyes afrikai régiókra ma jellemző bizal-
matlanság összefüggésben áll azzal, hogy ezeken a területen évszázadokkal korábban rabszolga-kereskedelem folyt, 
amikor az ember soha nem tudhatta, hogy a törzsfőnök, a klánvezér vagy akár rokona, esetleg valamelyik testvére 
mikor fogja őt jó pénzért eladni. Ez a helyzet „racionálissá”, jobb híján az egyetlen önvédelmi eszközzé tette a bizalmat-
lanságot, ami aztán nem szűnt meg a rabszolga-kereskedelem végével. Egy 2005-ös Afrobarometer-kutatás során 17 
afrikai ország adatait a korabeli határok mentén húzódó határok szerint kódolták át, és azt találták, hogy a valaha volt 
legfontosabb atlanti- és indiai-óceáni útvonalak mentén, ahol a rabszolga-kereskedelem elterjedt volt, ma is alacso-
nyabb a bizalom szintje, mint ahol a rabszolga-kereskedelem nem volt elterjedt.

19 A munkavállalók lakóhelye, illetve a vállalatok üzemeinek a vizsgált régióhoz képesti területi elterjedtsége alapján mérve.
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Az utolsó példában a kulturális-etnikai határ és a politikai-gazdasági határ részleges átfedése teszi lehetővé a kultú-
ra munkaerő-piaci viselkedésre gyakorolt hatásának elemzését (Brügger– Lalive– Zweimüller 2009). A Svájc területén 
élő két kultúra (a germán és a latin nyelvet beszélő) földrajzilag jól elkülöníthető. E képzeletbeli határt hívják a német–
francia területek találkozásánál Röstigrabennek20 (6. térkép, a sötét és a világos területek határa). A német anyanyelvű 
többség az ország középső-keleti részén lakik, a latin nyelvet beszélők közül az ország lakosságának ötödét kitevő 
francia anyanyelvű népesség az ország nyugati területein él, míg az olasz nyelvűek (alig 10%) az ország egy déli szeg-
letében találhatók. 

6. térkép 
A nyelvi határok 

Svájcban 

Forrás: Brügger–
Lalive– Zweimüller 

(2009: 7, Figure 2).

A két csoportot elválasztó képzeletbeli határt átlépve egy adott népcsoport részaránya nagymértékben csökken 
(1. ábra).

20 Ez a német anyanyelvű svájciak nemzeti eledeléről, a „rösztiről” kapta a nevét. A „der Graben” szó árkot jelent, és így a kifejezés arra utal, 
hogy e képzeletbeli szakadék másik oldalán nem fogyasztják a krumplilepényt.
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1. ábra 
A latin nyelven 

beszélők aránya  
a nyelvi határoktól 
való távolság (km) 

szerint (%)

Forrás: Brügger–
Lalive–Zweimüller 

(2009: 16, Figure 3).

Jelmagyarázat: Negatív távolság – német nyelvű rész, pozitív távolág – latin nyelvű rész.

Mivel ez a kulturális határvonal átmetszi mind a kantonhatárokat, mind a helyi munkaerőpiacokat, ezért ha  
a Röstigraben két oldalán eltér a munkaerő-piaci viselkedés, akkor ez nem tulajdonítható sem a szabályozás, sem a 
kereslet eltéréseinek, hanem csakis a kulturális különbségeknek. Márpedig a latin munkanélküliek a vizsgált időszakban 
a munka világától szignifikánsan többet voltak távol németajkú honfitársaikhoz képest (2. ábra). 

2. ábra 
A munkanélküliség 

átlagos hossza (hét) 
a nyelvi határoktól 
való távolság (km) 

szerint

Forrás: Brügger–
Lalive–Zweimüller 

(2009: 16, Figure 4).

Jelmagyarázat: Negatív távolság – német nyelvű rész, pozitív távolág – latin nyelvű rész.

Az országhatár, illetve az országon belüli etnikumok közötti határ kereskedelemre gyakorolt hatását demonst-
rálja Aker és szerzőtárai elemzése (Aker et al. 2010). A gravitációs modellel kiszűrve a határhatás egyéb lehetséges 
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tényezőinek hatását (távolság, gazdasági fejlettség, népesség) előbb azt vizsgálják, hogy okoz-e eltérést a köles és  
a feketebab21 árában a Niger és Nigéria közötti könnyen átjárható országhatár (nincs folyó vagy hegy, és nincs komoly 
határellenőrzés sem), majd a Nigeren belül e javak kereskedelmével foglalkozó két nagyobb népesség (a hauszák és  
a zarmák) közötti etnikai határ. Mindkét esetben azt találják, hogy a határ (az egyéb tényezők hatásának kiszűrése után) 
eltérést okoz az árak alakulásában, de ennek mértékét az etnikai (láthatatlan és kulturális) határ esetében sokkal na-
gyobbnak találják, mint az országhatárok esetében. Ennek magyarázatát (egyéb tényezők elvetése után22) abban vélik 
felfedezni, hogy a hauszák között elenyésző a női kereskedők aránya, a zarmák között jelentős, márpedig a férfiak nem 
kereskednek a nőkkel, illetve hogy a bizalom etnikai alapon szerveződik, és ez a kereskedelmi kapcsolatokat átszövő 
kölcsönügyletek miatt (előleg, hitel, későbbi fizetés, pénzváltás) etnikumon belül könnyebben jön létre.

Összefoglalás helyett…

Az alábbiakban felvázolom azokat a következtetéseket, amelyekre „A határ mint komplex rendszer” kutatás tervezése 
során jutottunk a szakirodalomban felvetődő dilemmák és a határhatás elemzések olvastán.

A földrajzi-politológiai-történelmi szempontokat a kutatás megalapozása során olyan kontextuális tényezőknek 1. 
tekintettük, amelyekbe ágyazva kell vizsgálni a hármashatár folyamatait. A kutatás hangsúlya tehát a közgazdasági-
szociológiai-szociálpszichológiai megközelítés kombinációján lesz, de ehhez, ha nem is egy közösségkutatás in-
tenzitásával, de egy etnosurveyt megalapozó elemzéssel „meg kell ágyaznunk” a régió elérhetőségének, a – mes-
terségesnek tekinthető – határ átjárhatóságának, a történelmi és politikai hatások ezekre máig ható hatásainak 
elemzésével.
A „hídmetafora” és/vagy „ajtómetafora” közül az utóbbira alapozva vizsgáljuk a határ intézményét. Ennek során az 2. 
„ajtót” nyitni vagy csukni, szélesebbre tárni vagy mozgását akadályozni törekvő hatásokat kell elemezni oly módon, 
hogy a folyamatokban résztvevő legfontosabb szereplők viselkedését, a közöttük lévő kapcsolatokat elemezzük. 
Az elemzés tárgya egyaránt lehet a gazdasági viselkedés (haszon- vagy jövedelemszerzés), a társadalmi helyzet (ha-3. 
talom, státusz, presztízs stb.) vagy mentális folyamat (identitás-menedzsment, lokálpatriotizmus stb.), illetve ezek 
bármilyen kombinációja. A kérdés az, hogy ezekre a folyamatokra hat-e, s ha igen, hogyan hat a határ. 
Kutatásunk során a határ nem vonalként, hanem térségként jelenik meg. A hármashatáron belül azonosítható két 4. 
határszakasz (magyar–szlovák és magyar–ukrán) mindkét oldalán azonos nagyságú területet jelöltünk ki össze-
hasonlító elemzés tárgyául. Ugyanakkor mivel a földrajzilag egymáshoz közeli határszakaszok a közelmúltban sok 
szempontból eltérően változtak,23 a határok átjárhatósága, illetve a térség településeinek elérhetősége nagyon el-
térő lett amiatt, hogy az egyik határszakasz az EU belső határává vált, a másik nem, ezért a határhatás is feltehetően 
eltérően alakul a hármashatár két részén. 

21 Mindkettő olcsó, homogén és sokak által fogyasztott élelmiszer a régióban.
22 Pl. a piacok szegmentáltsága, a kereskedők beruházásainak eltérő nagysága, a piacok közötti távolság, a nyelvtudás, az állami szabályozás 

eltérései, a törzsi ellentétek.
23 A határátlépés szabályozása a rendszerváltás óta többször is lényeges és gyökeresen eltérő volt („a vasfüggönytől a schengeni acélgyű-

rűig”).



Elméleti alapvetés  29

Adalékok a határ szociológiai elemzéséhez   1

Mindebből egy olyan kutatási elrendezés adódik, amely egyfelől a hármashatár három országban található részeit, 5. 
másfelől a két határszakasz két oldalát is összehasonlíthatóvá teszi. Természetesen értelmes ezeket a térségeket  
a térségen kívüli, de szomszédos (tehát a határrégióval érintkező) régiókkal is összehasonlítani, ami – feltételezve, 
hogy ezek a régiók egyébként sokban hasonlóak a határrégiókhoz – megfelel egy természetes kísérleti elrende-
zésnek.
A határt mint három egymástól megkülönböztethető intézményként vizsgáljuk: országhatárként, etnikai határként 6. 
és a formális/informális gazdaság határaként. Az eltérések lehetőségének feltételezése azt is jelenti, hogy e három 
határmetszet egymáshoz képesti viszonyát is vizsgáljuk: 

Az etnikai metszet külön dimenzióként való kezelése egyfelől azért elkerülhetetlen, mert mindkét határ a ko- Ŧ
rábbi történelmi határmozgások miatt a magyar etnikumot kisebbségként vágta el. Ez a kvázidiaszpóra helyzet 
olyan kísérleti elrendezést hoz létre, amely összehasonlíthatóvá teszi a határ hatását a kultúra homogenizálása 
mellett, illetve a többségi-kisebbségi helyzet okozta hatás vizsgálatát a határrégió azonossága mellett. Ez a met-
szet annál is fontosabb, mert a magyar kvázidiaszpórára mindhárom országban erős politikai és médiafigyelem 
irányul, s maguk is szereplői mind saját országuk, mind „anyaországuk” diaszpórapolitikájának.
Az informális gazdaság határainak elemzését a régió két sajátossága indokolja, amennyiben a térség három  Ŧ
részéből kettő (a szlovák és a magyar) az adott országok legfejletlenebb régiói közé tartoznak, a harmadik (az 
ukrajnai) pedig ezeknél is fejletlenebb, illetve mert feltételezzük, hogy ebben a régióban a határ közelsége a fej-
letlenség kényszerén túl kedvező közeg is egyes informális tevékenységek (elsősorban a csempészés) számára.
Mivel feltételezzük, hogy a határ mind a régióban található szervezetek, mind az egyes társadalmi rétegek ese- Ŧ
tében befolyásolja stratégiájukat, identitásukat (tehát céljaikat, értékrendjüket, helyzetértékelésüket, kapcso-
lataikat, ellentéteiket stb.), ezért a különböző szervezettípusokat és társadalmi csoportokat összehasonlítva –  
a megfelelő kontrollok után – vizsgálni tudjuk a határ mint korlát és mint lehetőség hatását (vagy ennek hiányát).
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Adalékok a hármashatár háromszoros beágyazottságához 
Sik EndrE

A háromSzoroS bEágyAzottSág címben megfogalmazott kiinduló tézis a következő feltételezésen alapul: ahhoz, 
hogy a hármashatár térsége (a továbbiakban: hármashatár) működését megértsük, három kontextusba beágyazva kell 
elemeznünk a határt mint korlátok és mint lehetőségek kombinációját.

Ezek a korlátok és lehetőségek gazdasági értelemben azt jelentik, hogy a határon átjutni kockázatos lehet, aminek 
csökkentése feltehetően költséges, ám ennek sikeres kivitelezése profittal kecsegtet. Az, hogy ezt egy adott gazdaság 
szereplői (akár egy háztartás, akár egy informális vagy formális gazdasági szereplő) milyennek érzékelik a határ adta 
korlátok és lehetőségek egyenlegét, az attól függ, hogy a határ két oldalát összehasonlítva mekkora egy adott termék 
árkülönbsége, milyen a határ átjárhatósága, mekkora a fizetőképes kereslet és milyenek a fogyasztási szokások stb. 
Társadalmi értelemben is igaz, hogy a határ lehetőségektől foszthat meg és lehetőségeket teremthet. Ebben a dimen-
zióban nem a költségek és a haszon mérlegelése a döntő, hanem az, hogy miként hat a határ „használata” az egyén, 
a háztartás, a gazdasági egység társadalmi helyzetére. Függhet attól, hogy mennyire erős a határ túloldalán élőkkel 
szembeni ellenségesség (vagy ennek ellentéte, a szimpátia), hogyan hat a helyi társadalomban elfoglalt helyzetre  
a határon túli jelenlét, támogatja-e vagy akadályozza-e ezt a világban való eligazodás képessége, a határon átnyúló 
kapcsolati tőke stb.

Ahhoz, hogy a fenti folyamatokat vizsgálni tudjuk, a hár mas ha tár három olyan metszetét kell elemeznünk, ame-
lyekbe ágyazottan a térség lakói és vállalkozói, az itt működő állami és civil szervezetek a határ korlátait és lehetősé-
geit érzékelik, s ahogyan a határt „használják”. Tanulmányom célja, hogy ebben a hármas tagolásban egybegyűjtsem  
a hármashatár működésének megértését segítő történelmi, gazdasági, politikai és szociológia sajátosságokat.1 Mivel 
e dimenziók mindegyikéről (illetve egymással való összefüggéseikről könyvtárnyi szakirodalom született, ezért aláza-
tosan be kellett látnom, hogy jobban teszem, ha az elemzés során nem törekszem másra, mint a mások által felhal-
mozott tudás kompilációjára. Vagyis ebben a fejezetben igyekszem a minél szélesebb körben született (és kritikailag 
értékelt) tudást oly módon elrendezni, hogy azok alapján a határ beágyazottsága három metszetének legfontosabb 
szociológiai jellemzőit leírhassam.

A beágyazottság első metszete a történelmi „előélet” és azon strukturális jellemzők összessége (pl. demográfiai 
helyzet, gazdasági fejlettség, infrastruktúra), amelyek a határon átnyúló tevékenységek hosszú távú folyamatait befo-
lyásolják, és amelyekre ráépülnek a rövid távú (szabályozási) hatások. A második metszet a térség informális gazdasá-
ga, amely a gazdasági-társadalmi folyamatokra – nem is rejtett módon – erős hatással van, magában foglalva hosszú 
távú (a monarchiabeli kereskedelmi utak és a szocialista kgst-piacok máig ható ereje), illetve a határ mentiségből fakadó 

1 Tudván tudva, hogy a történelem nem ott kezdődött, ahol az elemzés kezdődni fog, a tér nem ér véget a régió határainál, a politikai és 
gazdasági folyamatok nemzeti és globális folyamatok picinyke darabkái csupán.
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rövid távú (csempészet és korrupció összekapcsolódására reagáló szabályozási kísérletek) hatásokat. A harmadik met-
szet a régió sajátos etnikai tagoltsága, ami (természetesen a társadalmi rétegződés hatásaival keveredve) befolyásolja  
a határon átnyúló tevékenységeket. A kvázidiaszpóra léte és ereje egyfelől azt jelenti, hogy a határon átnyúló folyama-
tok egy etnikai mezőbe tagoltan működnek, tehát míg azok számára, akik „belül vannak”, ez a határ nyújtotta lehető-
ségek bővülését és a korlátok lazulását jelenti, addig a „kívülállók” számára ennek ellentétét. Másfelől a kvázidiaszpóra 
sajátos politikai-szabályozási helyzetet is jelent, ami etnikumspecifikus módon hat a határ korlátainak és lehetőségei-
nek alakulására.

A hármashatár „előélete” és strukturális jellemzői

A hármashatár (1. térkép) valójában három, egymáshoz közel eső hármas határszakasz találkozási egységének tekint-
hető.

1. térkép 
A hármashatár  

három hármas-
határszakasza  
(Kárpátaljával  

a központban)

Forrás: saját 
szerkesztés.

Megjegyzés: A három kör jelzi a három hármashatárt, amelyek vagy benne vannak, vagy közel esnek 
a hármashatárhoz (amit a térképen az ellipszis jelöl). A kárpátaljai térképszelet mutatja a körzetek 
határait (világosbarna vonalak) és a legfontosabb utakat (fekete vonalak) is.

Tehát (ha Lengyelországtól és Romániától el is tekintünk) három ország periferiális régiói „előéletének” és struktu-
rális jellemzőinek összehasonlító elemzését kell elvégeznünk. Belátható, hogy ez még akkor sem lenne egyszerű fel-
adat, ha bővelkednénk megbízható és idősoros adatokban. Mivel azonban Kárpátaljáról – nem beszélve annak kisebb 

Lengyelország

Szlovákia

Ukrajna

Magyarország

Románia

körzethatár
fontosabb utak
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egységeiről – nem tudtunk (megbízható) adatokra (adatsorokra) szert tenni,2 ezért vállaltan a fejezetben szereplő ösz-
szehasonlítások esetlegesek és változó terjedelműek lesznek. Következésképpen kérjük az Olvasót, hogy az itt követke-
zőket csak feltételezések alátámasztására alkalmas szemléltetésnek, s ne végső megállapításoknak tekintse. A legjobb, 
amit tehettem, az nem több, mint hogy a hármashatár gazdasági helyzetét változó perspektívába próbálom helyezni:  
(1) olykor az európai és a közel eső nagyrégiókhoz (NUTS2) képest; (2) olykor e régiókon belül a határhoz közel eső részt 
a régió egészéhez képest; (3) olykor a hármashatáron belül az egyes zónákat egymáshoz képest fogom vizsgálni. 

A hármashatár egységének történelmi eredetéről

A mai hármashatárban zajló folyamatok között sok olyan van, ami már akkor is működött, amikor a mai országhatárok 
még nem is léteztek. Ezek esetében a világháborúk és az azok előtt-alatt-után húzott határok születése vagy átalakulá-
sa a korábbi határmentes közegben „természetes” módon kialakult folyamatok megzavarásának fogható fel. 

Így például a tágan értelmezett hármashatár két meghatározó magyarországi városa (Debrecen és Nyíregyháza) 
esetében jól dokumentálható, hogy a ma létező informális kereskedelem piachelyeinek árusai és vásárlói nagyjából 
ugyanabból a vonzáskörzetből kerülnek ki, ahonnan kétszáz éve is jöttek elődeik, akik csak azért nem voltak a hatá-
ron átnyúló informális kereskedelem szereplői, mert mozgásukat nem szelte ketté a mai értelemben szabályozott 
országhatár. Ha a 2. térképet, amely Debrecen két évszázaddal ezelőtti vásározóinak a lakóhelyét mutatja, összevetjük 
a debreceni piachelyek mai árusainak származási helyével, akkor nagy hasonlóságot tapasztalunk, hiszen Debrecen 
négy nagy bevásárlóközpontjának parkolójában megfigyelt gépkocsi-rendszámtáblák összetételének vizsgálata alap-
ján megállapították, hogy a Hajdú-Bihar megyei, illetve a Nagyváradig húzódó határon túli romániai régió adja ma is  
a bevásárlóturisták zömét: 2006–2007-ben a külföldi autók 60–70 százaléka ebből a régióból jött (Tömöri 2010). 

Az, hogy Nyíregyháza informális kereskedelmi központként való működése az országhatárok által mesterségesen 
feldarabolt régiók részei közötti árucsere újjászerveződésének is felfogható, egy 1828-ban végzett piachelyfelmérés 
adatai alapján is valószínűsíthető: ekkor Nyíregyháza Debrecen, Kassa, Miskolc, Nagykároly, Sátoraljaújhely és Ungvár 
városokkal, valamint Bodrogkeresztúr, Kisvárda, Nagykálló és Tokaj kisvárosokkal alkotott egybefüggő kereskedelmi 
rendszert (Bácskai 1984: 311–312, idézi Horváth–Kovách, 1999).

Nyíregyháza esetében a közelmúltbeli kgst-piac vonzáskörzetének (3. térkép) elemzése azt mutatja, hogy az eladók 
több mint fele (54–55%) Kárpátaljáról érkezett a nyíregyházi piacra. Egyes termékcsoportok esetében a gépkocsival, 
illetve az egyéb közlekedési eszközökkel érkező eladók között a Kárpátaljáról érkezők aránya még ennél is magasabb: 
az élelmiszer-eladók 70 százaléka, a faipari termékeket és a műszaki cikket eladók kb. 80-85 százaléka (Kókai 1995). 

2 S mivel ugyanakkor elvi és módszertani megfontolásból nem követtük azt a „praktikus” megoldást, amelyikkel az EUBORDERREGIONS-
kutatás összehasonlító regionális elemzése élt (ti. országos adatokkal helyettesíteni a hiányzó regionális adatokat, lásd (Grozea–
Hemmelstein 2013).
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2. térkép 
Debrecen  

piaci, vásári  
vonzáskörzete  

a 19. század első 
felében

Forrás: Paládi-Kovács 
(2002: 23. ábra).

Magyarázat: 1 = napi piac körzete, 2 = hetivásár körzete, 3 = országos vásár körzete

3. térkép 
A nyíregyházi  

kgst-piac  
vonzáskörzete 

Forrás: Kókai  
(2010: 2. térkép).
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Ezen belül a szerző két intenzitási zónát különböztet meg, melynek határa az Ungvár–Munkács–Huszt vonal. Az et-
től a határvonaltól délnyugatra eső zóna adja a Kárpátaljáról érkező eladók zömét (több mint 85%-át). Ebből a zónából 
– mint látni fogjuk, a kvázidiaszpóra területéről – mindenféle árucikk érkezik, és alig van olyan település, ahonnan egy-
két eladó ne keresné fel a nyíregyházi piacot. Az ettől északkeletre, a Kárpátok vízválasztójáig terjedő területről érkezik 
a többi eladó. Az ő kapcsolatuk a nyíregyházi piaccal már nem olyan szoros és sokoldalú, mint az első intenzitási zóna 
esetében. A hozott termékek köre specializáltabb (nagyobb súlyt kapnak a tradicionális termékek, pl. faáru, üvegáru).

A hármashatár szétszabdaltsága és átjárhatósága

„Senki, aki Kárpátaljáról ír, sem tud ellenállni a kísértésnek, hogy ne idézze fel a térségben közismert anek-
dotát: Egy külföldi turista találkozik a falu egy idős lakosával, s megkéri, hogy mesélje el az életét. Az öreg 
így válaszol: »Az Osztrák–Magyar Monarchiában születtem, Csehszlovákiában jártam iskolába, Magyaror-
szágon katonáskodtam, majd a Szovjetunióban raboskodtam, és most Ukrajnában élek.« A látogató elké-
pedve gratulál ahhoz, hogy az öreg mennyifele járt a világban, mire az idős ember tiltakozik: »Ugyan már, 
én sosem hagytam el a falut, ahol születtem!« A valósághoz képest ugyanakkor ez a történet még le is 
egyszerűsíti Erdély történelmét: a XX. században e régió 17 politikai átalakulást ért meg.” (Batt 2002: 55)

1918 és 1991 között, kevesebb mint egy évszázad alatt, a hármashatár több birodalomhoz és sokféle régi-új állam-
hoz tartozott, amit mindig valamilyen mértékű határvonal-átrajzolás követett. A térség a különböző birodalmak közötti 
ütközőzóna volt, ami máig kihat a közlekedési infrastruktúra szerkezetére, a városfejlődésre és más olyan társadalmi 
folyamatokra (etnikai összetétel, regionális identitás stb.), amelyek erősen befolyásolják a hármashatár határon átnyúló 
folyamatait. 

A hármashatár határainak átalakulásainak a második világháború, a rendszerváltás, az EU-hoz, majd a schengeni 
rendszerhez való csatlakozás számunkra fontos jellemzőiből a következő történéseket válogattam:

1946 és 1991 között a hármashatár egésze el volt vágva Európa nyugati részétől (lévén, hogy a Varsói Szerződés  z
határain belül volt), de a kárpátaljai rész a KGST országaitól is el volt zárva azáltal, hogy a Szovjetunióban a ha-
tárátlépés szigorúan ellenőrzött és erősen korlátozott volt. A szovjet időszak alatt Kárpátalja határ menti része 
szinte teljes egészében zárt katonai zóna volt.3

1988 és 1991 között a határ (Cseh)Szlovákia és Magyarország között elvben teljesen megnyílt. A gyakorlatban  z
azonban például a korábban létező sátoraljaújhelyi városon belüli határátkelőhelyet 1987-ben (amikor megnyílt 
a várost elkerülő új átkelőhely) szlovák oldalról beton virágtartókkal lezárták, s ott csak kerékpáros és gyalogos 
átkelésre volt lehetőség egészen 2011-ig. Továbbá, mint azt a 4. térkép mutatja, a rendszerváltás után működő 
határátlépési helyek csak kis töredéke volt azoknak a helyeknek, amelyek fizikailag lehetővé tették volna az átjá-
rást Szlovákia és Magyarország között.

3 A Szovjetunióhoz való csatolás után a szovjet rendszer egyik legelső intézkedése a vasúti nyomvonal átállítása volt a szélesebb orosz szab-
vány szerintire. A szovjet rendszer a minimálisra korlátozta a határátlépési helyek számát, Csap az öt nyugati szovjet határátkelési pontok 
egyike volt (Savchuk 2014).
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4. térkép 
Az 1994-ben  

működő (H) és  
a lehetséges  

(számok)  
határátlépési  

helyek a keleti  
magyar–szlovák 

határon

Forrás: Tiner  
(2011: 2. ábra).

Ebben az időszakban jelentős változások mentek végbe a magyar–szovjet bilaterális kapcsolatokban is. A 
határt megnyitották a helyi lakosok számára, és négy új határállomás nyílt (1. táblázat). Ezek a változások komoly 
lehetőségeket nyújtottak az ott lakók számára, hogy kihasználják a határközelség és a határon átnyúló személyes 
kapcsolatok előnyeit: az informális kereskedelem megsokszorozódott, a már létező kvázi diaszpórikus hálózatok 
az átalakulás korszakában fontos gazdasági tevékenységek fő szereplőivé váltak.

A határátkelők főbb jellemzői a magyar–ukrán határon1. táblázat 

a határátkelőhelyen lebonyolódó 
forgalom

nyitvatartási 
idő

a megnyitás 
éve

Csap–Záhony Áru- és személyforgalom 0–24 1945

Luzsánka–Beregsurány Személyforgalom 0–24 1989

Harangláb–lónya Személyforgalom (autóbusz kivételével) 8.00–16.00 1989

kaszony–Barabás Személyforgalom (autóbusz kivételével) 7.00–19.00 1989

Tiszaújlak–Tiszabecs Személyforgalom 0–24 1989

Forrás: Kovály (2012) és http://www.karpataljaturizmus.hu/index.php?p=d&a=10 

2003-ban, Magyarország és Szlovákia EU-s csatlakozásának közeledtével a korábbi egyszerűsített határátjárási  z
lehetőséget meg kellett szüntetni Ukrajna és Magyarország, illetve Szlovákia között. A kötelező vízumrendszer 
növelte Kárpátalja és a határrégió többi részei közötti átjárás költségeit és az átlépés idejét. Annak ellenére, hogy 
a kishatárforgalomi egyezmény 2007-ben vissza lett állítva, mivel Magyarország szigorú vámellenőrzést vezetett 
be, a helyi lakosok bevétele mindkét oldalon jelentősen csökkent. 

A rendszerváltást követően a határ átjárhatósága Szlovákia esetében véglegesen, Ukrajna esetében annak 
önállóvá válásáig könnyebbé vált. Ám amikor elkezdődött Magyarországon az EU-csatlakozás előkészítése, ak-

 

http://www.karpataljaturizmus.hu/index.php?p=d&a=10
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kor a magyar–ukrán határ újra átjárhatatlanabbá vált. Erre a széttartó fejlődésre erősített rá a schengeni egyez-
ményhez való csatlakozás eltérő hatása a hét határszakaszon (1. ábra).

1. ábra 
A határforgalom 
alakulása határ-
szakaszonként, 

1988–2005 
(millió személy)

Forrás:  
Volter (2005: 3. ábra).

A többi határszakaszhoz képest vizsgálva a szlovák–magyar és ukrán–magyar határszakasz forgalmának alakulását 
azt találjuk, hogy a rendszerváltástól az EU-s csatlakozásig terjedő időszakban végig az osztrák és – a rendszervál-
tás utáni visszaesés dacára – a szlovák határszakasz volt a legforgalmasabb. A magyar–ukrán határszakasz esetében 
1988 és 2005 között több hullámot figyelhetünk meg. Előbb (1988–1989) egy gyorsan növekvő, majd szinte ugyan-
olyan gyorsan (1989–1991) gyorsan csökkenő kisebb hullám, majd egy jobban elnyúló (1991–1995 között növekvő, 
1995–1999 között csökkenő), de nagyobb hullámot láthatunk, amit egy lassú növekedést, majd megtorpanást mutató 
szakasz követ. 

A Magyarország és Ukrajna közötti határátlépések irányát is mutató ábrán (2. ábra) az Ukrajna felőli forgalomban jól 
kirajzolódik az Ukrajna önállóvá válásával kezdődő, 1995-ig tartó) felívelő, majd 1999-ig csökkenő első hullám, amit egy 
kisebb, és az EU csatlakozás környékéig ismét növekvő, de aztán visszaeső második hullám követett. 

A Magyarország felől érkezők száma a vizsgált periódus elején két év alatt több mint kétszeresére nőtt, de aztán 
előbb (1999-ig) csökkent, majd 2005-ig gyorsan nőtt, és a határátlépők száma a schengeni csatlakozáskori csökkenés 
után is magasabb volt, mint előtte bármikor.
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2. ábra 
A Magyarországra 

Ukrajna felől és 
az Ukrajnába 

Magyarország felől 
érkezők száma, 

1991—2000  
(ezer fő)

Forrás: Berghauser 
(2012: 33. ábra).

Az előző két ábrán megfigyelhető hullámok a határ szabályozásának és a határok adta informális kereskedelmi 
lehetőségek változásának leképeződései. Így az ukrán határszakasz esetében tapasztalható ingadozások feltehetően 
összefüggnek a határon átnyúló informális gazdasági ügyletek jövedelmezőségével, illetve a határ átjárhatóságának 
változásaival. Jól foglalja ezt össze a következő idézet:

„A záhonyi határátkelőn 1988-ban valamivel több, mint 2 millió, 1989-ben több mint 11 millió határát-
lépést regisztráltak. Meg kell azonban említeni, hogy az 1989-es személyforgalom egy részét a tranzit-
utasok tették ki. Az 1989-es forgalomnövekedést egy 1991-ig tartó csökkenés követte. Ezután egy újabb 
emelkedési periódus következett, amelynek 1995-ös csúcsán több mint 15 millióan lépték át ezt a határsza-
kaszt. Ebben az időszakban a »Z-s turizmus« volt a forgalom fő gerjesztője. 1993-tól 1995-ig lehetőség 
volt a szovjet gyártmányú használt gépkocsik vámmentesen történő Ukrajnába kivitelére, ezeket pedig 
Magyarországon Z betűjelű ideiglenes rendszámmal látták el. Lehetőség volt továbbá az országból kivitt 
gépkocsik utáni ÁFA visszaigénylésére is. Az 1996–98-ban életbe lépett ukrán vámtörvények bevezetése 
óta (élelmiszerek és műszaki cikkek bevitelének korlátozása, magas vámok bevezetése) pedig máig folya-
matosan csökken a forgalom.” (Balcsók–Dancs 2001: 6)

A magyarázó okok közé tartozhatnak még a vasúti közlekedés árváltozásai (1991), az átlépést tudatosan nehezítő 
időszakos vagy állandó hatású intézkedések, a közúti infrastruktúra romlása vagy fejlődése is, sőt olyan, nem köz-
vetlenül a határra vonatkozó változások is befolyásolhatják az átlépések számát, mint a vámszabályok változása (az 
1997–98-as ukrán visszaesés az ukrán vámszabályok szigorításának tudható be), vagy mint azt a következő két idézet 
plasztikusan bemutatja, az üzemanyag relatív árának alakulása. 

„A határforgalmat legnagyobb mértékben befolyásoló hatások mindazonáltal kétségtelenül a gépjármű-
üzemanyagok feketekereskedelmét kiváltó és befolyásoló tényezők (a kőolajtermékek eltérő árképzése és 
adótartalma a határ két oldalán, az áremelések, illetve a hiányjelenségek) voltak a kilencvenes években. 
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Az olaj- és benzincsempészet felfutása, illetve visszaesése – amely közvetlenül tükröződik a határforgalmi 
statisztikákban – befolyásolta talán legnagyobb mértékben és legközvetlenebbül a határ mentén élő 
lakosság életét időszakunkban.

Az ukrán határ két oldalán különösen széles társadalmi körre kiterjedő hatása alakult ki az üzemanyag-
biznisznek: sokak számára a megélhetés lehetőségét, a hatalmas munkanélküliség közepette a túlélés 
lehetséges stratégiáját biztosította. E határszakaszon is 1994-től vett nagyobb lendületet az üzemanyag-
szállítás, amit jól jelez a magyar–ukrán határforgalom hirtelen megugrása. Ebben szintén jelentős szerepe 
volt a Jugoszlávia elleni embargónak, a Magyarországról Jugoszláviába csempészett benzin és gázolaj 
jó része ugyanis ukrán eredetű volt. Az ukrán üzemanyag azonban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye na-
gyobb részén is a helyi üzemanyagpiac meghatározó szereplője lett.” (Horváth–Kovách 1999: 5). 

„E határszakaszon – bár 1997 óta talán kissé csökkenő volumenben – ma is meghatározó az olajkereske-
delemhez kötődő forgalom. A három határszakaszon a határállomások egy részének, konkrétan Battonya 
kivételével valamennyi, a kilencvenes években – a szándékok szerint elsődlegesen a határ menti kapcso-
latok élénkítése céljából – megnyitott új, »kishatár-forgalmi« átkelőnek a gyakorlatban az üzemanyag-
kereskedelem »lebonyolítása« az egyik fő, egyes esetekben szinte kizárólagos funkciója. A csempészek 
számára a kisebb forgalom, a kevesebb várakozás, a lazább ellen őrzés, a határőrizet és a vámszervezet 
könnyebb kijátszhatósága vagy megvesztegethetősége indokolja, hogy inkább ezeket választják a nagy 
átkelők helyett. Az említett átkelők e sajátos szerepének közvetett bizonyítéka, hogy az egy átlépő sze-
mélygépkocsira jutó személyforgalmuk a többi átkelőhöz képest rendkívül alacsony, 1,1-2 fő közötti, más-
részt ezeken az átlagosnál jóval magasabb a magyarok aránya a forgalomból.” (Kiss 2000: 187–188)

A magyar–ukrán határ legnagyobb (és 1988-ig egyetlen) átkelőjét egy hosszabb időintervallumban vizsgálva azt 
láthatjuk, hogy a magyarországi rendszerváltás utáni jelentős növekedést csökkenés követi (3. ábra).

3. ábra 
A határátlépő  
utasok száma  

a Csap/Záhony  
határátkelőnél,  

1988–2010  
(millió személy) 

Forrás:  
Kovály (2012).
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A határátkelések száma Ukrajnából fokozatosan nőtt 1995-ig.4 1995 és 1999 között hirtelen csökkenést láthatunk, 
majd 1999 után folyamatos növekedést 2004-ig, amely 2005-ben megállt a már korábban említett szigorítás következ-
ményeként. 

A 2002 és 2006 közötti határátkelő-forgalom csökkenő trendje a külföldi autók használatával mutatható be. Ahogy 
az kötetünk 3. fejezetében Szalkai 14. és 15. térképén látható, az egyetlen határrégió, ahol a külföldi járművek száma je-
lentősen csökkent, az a hármashatár régió magyar oldala volt. A 4-es számú autópályát leszámítva minden út jelentős 
forgalomcsökkentést mutat az ukrajnai határátkelőhelyek irányába. 

Ha a határátlépések trendjét hosszabb időszakban és Szlovákia esetében a kelet-szlovákiai határszakasz határforgal-
mára szűkítve vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a határon átkelő járművek száma mindkét határszakaszon (de Ukrajna felé sok-
kal nagyobb mértékben) már a rendszerváltás előtt megnőtt (4. ábra). A rendszerváltás utáni években Kelet-Szlovákia 
és Magyarország között a forgalom stagnált, majd az EU-csatlakozás óta erősen nőtt, ugyanakkor 1993 és 2009 között  
a magyar–ukrán határon a forgalom erősem ingadozott a csempészeti profitlehetőségek és a határ átjárhatóságának 
függvényében.

4. ábra 
A határátlépések 
száma a hármas-

határ két 
határszakaszán, 

1985–2009  
(a határon áthaladó 

járművek száma 
naponta)

Forrás:  
Szalkai (2012).

Egy vizsgálat szerint, amely a magyar–ukrán határszakasz két határátkelőjének forgalomszámlálásán alapul (2. táb-
lázat), azt látjuk, hogy a határátlépések több mint fele (57%) Záhonynál történt, de Záhony súlya a külföldi rendszámú 
járművek körében ennél is sokkal magasabb (65 %).

4 Ez nem elhanyagolható mértékben a lengyelek és ukránok jugoszláviai átutazó kereskedőturizmusának tulajdonítható (Balcsók–Dancs 
2001).
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A határon átkelő járművek száma származás és irány szerint a két ukrán–magyar  2. táblázat 
határállomáson (Záhony és Beregsurány)

záhony Beregsurány Összesen

magyarország felé

Magyar 185 194 379

Külföldi 222 115 337

ukrajna felé

Magyar 273 247 520

Külföldi 283 156 439

Összesen

Magyar 458 441 899

Külföldi 505 271 776

Összesen 963 712 1675

Forrás: KTI (2010). Az adatfelvétel 2008-ban egy októberi napon, 12 órán keresztül történt.

A két dimenziót (a jármű rendszám szerinti országa és a határátlépés iránya) összekapcsolva (5. ábra) azt látjuk, 
hogy:

a Záhonynál átlépők körében a magyar járművek aránya kisebb, a Beregsuránynál átlépők között magasabb, mint  z
a külföldieké;
míg a Magyarországi felé haladó járművek aránya Beregsuránynál magasabb, mint a külföldieké, addig Záhony- z
nál a helyzet fordított.

5. ábra 
A magyarországi 
járművek aránya  

a külföldi 
járművekhez 

képest a magyar–
ukrán határ két 
határállomásán 

(külföldi jármű = 
100%)

Forrás: KTI (2010). 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Záhony Beregsurány Összesen

Cí
m

Magyarország felé Ukrajna felé



A hármashatárról  45

Adalékok a hármashatár háromszoros beágyazottságához   2

A 2012/2013. évi nem résztvevő határmegfigyelés (lásd az Annex 6 Observation c. fejezetet) adatai azt mutatják (3. 
táblázat), hogy:

a határon átkelő magyar és ukrán rendszámú autók száma egyforma; z
2012 őszéhez hasonlítva a határátkelések száma csökken, de míg a magyar rendszámú autók száma ismét vala- z
melyest magasabb 2013 nyarán, addig az ukránoké tovább csökken;
míg az ukrán rendszámú autók inkább hajnalban kelnek át, a magyar rendszámúak többnyire napközben. z

A határon átkelő személygépkocsik átlagos száma a magyar–ukrán határon  3. táblázat 
a rendszámmal azonosított ország és a határátlépés időszaka szerint, 2013 

magyar ukrán

Összesen (N = 86) 4,8 4,9

évszak

2012 ősz (N = 28) 6,4 7,2

2012 tél (N = 24) 3,8 4,5

2013 tavasz (N = 13) 2,1 3,6

2013 nyár (N = 21) 5,4 3,2

napszak

Hajnal (N = 14) 4,1 8,2

Reggel (N = 33) 4,9 3,6

Napközben (N = 29) 5,9 5,8

Este (N = 10) 2,5 2,4

Forrás: saját szerkesztés.

Míg tehát a magyar rendszámú autók határátkelésének gyakorisága szezonális mintát mutat, addig a folyamatosan 
csökkenő számú ukrán rendszámú autók esetében feltételezhető a megélhetési csempészet és a határ menti vásárlás 
ingázási formájának csökkenő szerepe. 

A határátlépési rend változásai

A határátlépés rendjének változását a hármashatár magyar–ukrán szakaszán kell vizsgálni, mivel a magyar–szlovák 
szakaszon a korábban már ismertetett korlátokon túl a szabályozás terén nem történtek lényeges változások a rend-
szerváltás óta.

A magyar–ukrán határátlépés szabályozása ezzel szemben néhány nagyobb és sok kisebb változást foglal magá-
ban, amelyek erőteljesen befolyásolták a hármashatár minden szereplőjének viselkedését. A határ működésének ke-
reteit kezdetben az Ukrajna megalakulását követő bilaterális megegyezés, majd előbb az EU-csatlakozás előkészítése, 
később a csatlakozást követő és a schengeni rendbe való belépés kényszerítette ki (Mytryayeva 2013). Ezekbe a válto-
zásokba illeszkedett a magyar diaszpórapolitika részeként ható különböző módosító-finomító szabályozások sora. 



46  Határhatások

2  Adalékok a hármashatár háromszoros beágyazottságához 

Hogy a magyar vízumrendszer működésével nem lehet gond, arra az ukrán állampolgárok számára 2008–2012 
közötti vízumkiadás elemzése utal (uo.). Egy nemzetközi konzorcium („Europe Without Barriers”) monitorozta az EU-
országok Ukrajnával kapcsolatos vízumpolitikáját és ennek gyakorlati megvalósulását, és azt találta, hogy mind a ma-
gyar politika, mind a gyakorlat a legjobbak közé tartozott. S ugyanerre a következtetésre jutott az ukrán külügyminisz-
térium is (6. ábra).

6. ábra 
A schengeni 

zónába tartozó  
EU-országok 
rangsora az 

Ukrajnával 
szembeni 

vízumkiadás 
gyakorlatának 
„barátiassága” 

szempontjából

Forrás:  
Mytryaeva  

(2013: Figur 4.). 

A magyar „barátságosság” természetesen a kárpátaljai kvázidiaszpórára irányuló politika eredményeként értékelhe-
tő. Erre utal az is, hogy a kis kárpátaljai régióban két magyar konzulátus is van (Ungváron és Beregszászon), illetve hogy 
ezeken a konzulátusokon sokkal több vízumot adtak ki, mint az ungvári szlovák konzulátuson (7. ábra).

7. ábra 
A kárpátaljai 

magyar és szlovák 
konzulátusokon 
kiadott vízumok 

száma, 2009–2011

Forrás:  
Mytryaeva  

(2013: Figure 1.).
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Összefügg a előbbiekkel a kishatárforgalom és a kettős állampolgárság ügye is. A kishatárforgalom több fordulat 
után 2007 óta egy 50 km-es zónára érvényes, ami Kárpátalja esetében gyakorlatilag a teljes magyar kvázidiaszpó rát 
magában foglalja. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a schengeni gyűrű ne drágította (ideértve a vízum árát,  
a megszerzésére fordítandó időt és az ehhez társuló utazási kiadásokat egyaránt), ne nehezítette meg a kvázidiaszpóra 
helyzetét. A schengeni acélgyűrű hatását a vízumszerzés ukrajnai gyakorlatára egy Magyarországon dolgozó kárpátal-
jai magyar így foglalta össze:

„Bár Magyarországon sem rózsás a helyzet, ami kint fogadja az embert, az siralmas: végtelennek tűnő 
sorban állás, sok esetben ebből adódó verekedések, korrupció és embertelenség. Az ügyintézés menete 
rendkívül lassú és túlbonyolított, a díjak pedig aránytalanul magasak. (…) Sok esetben azért nem tudnak 
a kintiek Magyarországra jönni, mert még az útlevelüket sem tudják megcsináltatni a magas díjszabás 
miatt. A nagyobb hivatalokban az ügyintézők nem hajlandók megszólalni magyarul (pedig nyilvánvaló, 
hogy tökéletesen értik a nyelvet, és beszélik is), és elvárják az emberektől, hogy ukrán nyelven adják be  
a vízumigényüket, és a kérelmeiket. A felnőtt lakosság Kárpátalján (beszéljünk inkább az én falumról) alig 
beszél ukránul. A Szovjetunió hagyatékaként jól beszélnek oroszul, de írni és olvasni alig tudnak ukránul. 
Ráadásul a szakmai kifejezések is sokban különböznek, ezért alig értik, hogy mit kérnek tőlük a hivatalok-
ban. Nyilvánosan megalázzák őket, és arra is van példa, hogy egyszerűen lekezelik őket, és magyarázat 
nélkül visszadobják a kérelmeiket. Ebből kiindulva, nem meglepő, hogy sokan bele sem mernek vágni, 
hogy Magyarországra jöjjenek, és inkább szenvednek otthon.” (Juhász–Csatári–Makara 2010: 39)

A kishatárforgalomnak általánosságban pozitív hatásai is vannak hosszabb távon és a hármashatár társadalmának 
egyes csoportjai számára negatív mellékhatásai. Jól demonstrálható ez a hármashatár szlovák–ukrán zónájában fekvő 
Kisszelmec és Nagyszelmenc példáján (Allina-Pisano 2009). Tíz évvel a rendszerváltás után az amerikai magyar diasz-
póra lobbizni kezdett az EU-ban és az USA Kongresszusában, hogy szűnjön meg a falut 1919 óta kettévágó határ. Ezt 
2005-re el is érték, amikor az akkorra az EU keleti határává vált határszakaszon lehetővé tették a gyalogosok számára 
az átkelést, Szlovákia felől vízummentesen, Ukrajna felől útlevéllel és vízummal. A helybeliek számára (különösen az 
idősebbek, a gazdálkodók, vagyis elsősorban a magyarok számára, akik érdekében a lobbizás folyt) a vízum, mivel en-
nek során többször is Ungvárra kell utazni, szinte megfizethetetlen volt.5 A határnyitás eredménye az lett, hogy akikért 
lobbiztak (a helybeli magyarok), azok közül sokan elköltöztek,6 illetve a helyben maradók megtanultak ukránul és szlo-
vákul, mivel ezeken a nyelveket lehetett kereskedni.7 A határ megnyitása megváltoztatta a helyi gazdasági, társadalmi, 
illetve etnikai viszonyokat is:

megnőtt a szlovák, ukrán és roma beköltözők száma; z
a falu egyetlen utcáján boltok sora nyílt, a tulajdonosok zöme nem helybeli ukrán; z

5 Ezért a helybeliek a schengeni rendszert „aranyfüggönynek” nevezik, s ebben látják annak a paradoxonnak a magyarázatát, hogy éppen 
az EU közelsége nehezítheti meg a határ másik oldalán élők számára az EU-ba való eljutást. 

6 Míg korábban sokan mentek dolgozni Magyarországra, illetve a fiatalok odajártak egyetemre, de őrizték otthoni hátországukat, addig  
a határnyitás után a végleges eltávozás vált jellemzővé, aminek alapja az volt, hogy a helyi lakosok magas áron tudták eladni házaikat.

7 Jellemzően Kínában készített emléktárgyak, illetve olyan fogyasztási cikkek, amelyek Szlovákiában drágábbak, például cigaretta, ital, mo-
sópor, ásványvíz.
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a „határon átnyúló” fizetőeszköz előbb a szlovák korona, majd az euró lett,  z
a nagy turistaforgalom és a határellenőrzés a határ mentén fekvő mezőgazdasági termelést ellehetetlenítette. z 8 

A hármashatár demográfiai-gazdasági helyzete

A hármashatár régió magyarországi részének népessége (a miskolci és a kassai kistérségek közötti határ menti rész, 
továbbá a Csop és Záhony közelében lévő határ menti kistérség kivételével) erősen csökkent a 2000-es években  
(5. térkép).9

5. térkép 
A népesség 

létszámának 
változása 

Magyarország 
kistérségeiben, 
2001–2009 (%)

Forrás: Híves  
(2011: 2. térkép).

8 A napi elfoglaltság miatt csak éjjel vagy hétvégén végezhető munkákat a sok ellenőrzés ellehetetlenítette, a mellékutakat, amelyek hasz-
nálatát korábban az ismerős határőrök tolerálták, nem használhatják, s emiatt nehezebb eljutni a földjeikre.

9 Mindez azonban inkább a szabály, mint a kivétel, hiszen az ország határ menti részei közül a debreceni és szegedi kistérségek, illetve az 
Ausztria felé eső részek kivételével minden határ menti kistérség lakossága csökken.
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6. térkép 
A belföldi 

vándorlási 
különbözet éves 

átlaga, 2001–2009  
(ezer lakosra)

Forrás: Híves  
(2011: 2. térkép).

Megjegyzés: A fekete vonal a határ menti kistérségek belső határait mutatja.

Ezzel ellentétes tendencia jellemezte Kárpátalját, ahol – legalábbis 2009-ben – az ukrajnai általános csökkenéssel 
szemben nőtt a lakosság száma (7. térkép).

7. térkép 
A népesség 1000 

főre jutó  
természetes  
szaporodása  

2009-ben  
(tartományonként) 

Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Ukraine_natural_population_growth_rates.png
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%

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Ukraine_natural_population_growth_rates.png
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És ez a Kárpátalján tapasztalható pozitív népesedési trend – hasonlóan Ukrajna többi nagyvárosához és egyes ré-
gióihoz – 2012-ben migrációs nyereséget is jelentett (8. térkép).

8. térkép 
A migrációs 

egyenleg alakulása 
2012-ben 

(tartományonként, 
1000 főre jutó)

Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/MigrationGrowth2012ua.PNG

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/MigrationGrowth2012ua.PNG
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A hármashatár gazdasági fejlettségét jól jellemzi, hogy még a relatíve fejlettebb zónái is elmaradnak az EU többi 
régióihoz képest (9. térkép). 

9. térkép 
Egy főre jutó 

vásárlóerő,  
2012–2013 

(kétszámjegyű 
postai irányítószám 

alapján képzett 
körzetek)

Forrás: GFK (2013).

Magyarázat: a változó értéke a pirostól a kék felé nő.
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Hasonló összefüggést látunk, ha az EU keleti határai mentén található régiók egy főre jutó GDP-jét hasonlítjuk össze 
(10. térkép).

10. térkép 
Az EU keleti határai 

mentén található 
régiók egy főre jutó 
GDP-je (millió euró)

Forrás: Kamphuis  
(2011: Map 2.5.).

A magyar és szlovák keleti régiók fejlettebbek, mint a lengyel és román, és még inkább mint a velük érintkező ukrán 
régiók.
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A hármashatár perifériális jellege jól látszik Európa közlekedési infrastruktúrában elfoglalt helyzete alapján is (11. 
térkép). 

11. térkép 
A vasúti forgalom 

intenzitása Európa 
főbb vasútvonalain 

(a vonatok száma 
naponta és irányok 

szerint)

Forrás: Lüttmerding–
Gather (2013: Figure 4.).

Megjegyzés: Az egymáshoz legközelebb eső városok közötti legforgalmasabb 306 vasúti kapcsolat 
2012 március 20-án (kedd).

Európa vasúti forgalmába nemcsak Ukrajna nyugati része – benne Kárpátalja – nem illeszkedik szorosan, de a kelet-
szlovákiai és kelet-magyarországi vonatforgalom is sokkal kisebb az EU-országok többi részéhez képest.

0
1
2 − 4
5 − 12
13 − 24
25 − 38
37 − 92
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Magyarország többi megyéjéhez képest a hármashatár ukrajnai szakaszát magában foglaló megye (Szabolcs-
Szatmár-Bereg) egy főre jutó vásárlóereje a legalacsonyabb (12. térkép).

12. térkép 
Az egy főre jutó 

vásárlóerő 
Magyarország 

megyéiben, 2013, 
(országos átlag  

= 100%)

Forrás: GFK (2013).

Az ukrán gazdaság mély gazdasági válságba zuhant a Szovjetunió felbomlása után: az egy főre jutó GDP 1999-ben 
az 1991-eshez képest 60 százalékot csökkent, de noha ezt követően növekedésnek indult, 2001-ben is csupán az akkori 
EU-15 átlagának 16,7 százalékát érte el (Baranyi 2007). Kárpátalja részesedése a GDP-ből pedig azóta is csökkent: Kár-
pátalja 2000-ben 0,6 százalékát, 2011-ben 0,51 százalékát adta az ukrán GDP-nek (Peredriy–Pyasetska-Ustych 2013). 

 

Purchasing Power Hungary departments, 2013 

>                120,0
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Ukrajna többi nyugati tartományához képest Kárpátalja a második legelmaradottabb tartomány. Az ezredforduló 
sikeréveit után 2003–2009 között folytonosan romlott (és ezt követően sem nőtt) a tartomány fejlettsége (8. ábra). 

8. ábra 
A relatív GRP (Gross 

Regional Product) 
Ukrajna nyugati 
tartományaiban 

(országos átlag az 
adott évben = 1)

Forrás: Peredriy–
Pyasetska-Ustych 

(2013).

A fejlettségi index terén nincsenek nagy eltérések (kivéve Chernivcyt és 2008 óta Volynt) Ukrajna nyugati tartomá-
nyai között (9. ábra); ez a régió Ukrajna fejlettségének körülbelül 70 százalékán stabilizálódott.

9. ábra 
A fejlettségi index 

(HDI) alakulása 
Ukrajna nyugati 

tartományaiban, 
2000–2011  

(az országos átlag 
az adott évben = 1)

Forrás: Peredriy–
Pyasetska-Ustych 

(2013).
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Összességében Kárpátalja Ukrajna egészéhez képest több szempontból is marginálisnak tekinthető: ipara nincs, 
kicsi, kevéssé integrált (újonnan „csatlakozott”), hegyek által elválasztott, fejletlen infrastruktúrájú) zárvány, amely 
ugyanakkor az ország egyik szárazföldi nyugati kapuja, s mint ilyen, több szempontból nagy gazdasági potenciállal 
rendelkezik. 

A régió magyarországi területén belül a határ menti és a határtól távolabbi kistérségek gazdasági helyzetét össze-
hasonlítva azt látjuk, hogy míg gazdasági szempontból a régió egésze az ország átlagától elmarad, addig egy-egy mu-
tató tekintetében a határrégió az átlagnál jobb értéket mutat: így például a határ menti kistérségekben a kereskedelmi 
tevékenység10 és a jövedelem11 relatíve magasabb. 

Mivel Kárpátalja sohasem tartozott Ukrajna iparilag fejlett tartományai közé, ezért nem meglepő, hogy a rend-
szerváltásig megmaradt mezőgazdasági jellege. A rendszerváltás után volt egy rövid periódus, amikor különleges 
gazdasági zónaként tervezték fejleszteni az ukrán–magyar határmente egyes részeit, de ez a terv meghiúsult (Hajdu 
et al. 2009). A magyarországi külföldi beruházások mértéke is magas volt a rendszerváltást követően, különösen  
a hármashatárhoz közel eső nagyvárosok vállalkozói voltak ekkor aktívak, és próbálkoztak a kárpátaljai magyar vállalko-
zókkal kooperálni (Ludvig 2007). A későbbiekben olyan magyar nagyvállalatok (gyógyszeripar, OTP, MOL stb.) ruháztak 
be Kárpátalján, amelyek beruházásukat az ukrajnai terjeszkedés első lépésének tervezték (lásd kötetünk 6. fejezetében 
Kopasz tanulmányát).

2005-ben a magyarországi közvetlen külföldi beruházás (FDI) mértéke az USA, Japán, Németország és Ausztria után 
5. volt Kárpátalján (az összes beruházás 11%-a) (Uiboupin 2007). Ez valamelyest csökkent 2009-re, de 2010-ben ismét 
növekedésnek indult (Hardi–Imre 2014).

A többi nyugat-ukrajnai tartományhoz képest (10. ábra) Kárpátalja elvesztette az évezred elején meglévő kezdeti 
előnyét a külföldi beruházások relatív súlyában: míg 2000 és 2004 között az átlag felett, addig ezután átlag körül telje-
sített e téren.

10 A régió (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) kistérségei közül (Nyíregyházát kivéve) a 100 lakosra jutó vállalkozások rátája a három magyaror-
szági határrégióban (a kisvárdai, a vásárosnaményi és a záhonyi) a legmagasabb, s a vállalkozások között a kisvárdai és záhonyi kistérség-
ben kiugróan magas a kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások aránya: 37 és 45 százalék (az országos átlag 17%) (Hárs 2010).

11 Míg a régióban az egy lakosra jutó jövedelem az országos átlag 50 százaléka körül van, a kisvárdai és a záhonyi régiókban ez 70 százalék 
(uo.).
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10. ábra 
A közvetlen külföldi 

beruházások 
relatív súlya 

Ukrajna nyugati 
tartományaiban, 

2000–2011  
(az országos átlag 

az adott évben = 1)

Forrás: Peredriy–
Pyasetska-Ustych 

(2013).

A régió három munkaerő-piaci szegmensének legfontosabb jellemzőit összehasonlítva azt találjuk, hogy a munka-
nélküliség mértéke a hármashatár magyar és szlovákiai megyéiben magasabb, mint a régióban, ahová az adott zóna 
tartozik, miközben a régióban is magasabb a munkanélküliségi ráta az országos átlaghoz képest, illetve Kárpátalján 
magasabb mint Ukrajnában (4. táblázat).

Az országos, regionális és megyei munkanélküliségi ráta s annak változása, 2008–2010  4. táblázat 
(15–74 éves korúak, ILO módszertan alapján)

2008 2009 2010 változás  
(2008 = 100%)

magyarország 7,8 10,0 11,2 143,6

Észak-Magyarország régió 13,4 15,2 18,4 137,3

BAZ megye 13,6 16,2 18,6 136,8

Észak-Alföld régió 12,0 14,2 14,5 120,8

SzSzB megye 17,5 19,1 18,4 105,1

Szlovákia 9,6 12,1 14,4 150,0

Kassa megye 13,5 15,5 18,3 135,6

ukrajna 6,9 9,6 8,8 127,5

Kárpátalja 6,8 10,6 9,3 136,8

Forrás: Kopasz (2012).
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A táblázatból ugyanakkor az is kiolvasható, hogy a szlovákiai és magyar megyék – kezdetben magasabb – munka-
nélküliségi rátájának romlási üteme általában kisebb, mint az országos vagy a regionális érték, ugyanakkor Kárpátalja 
munkanélkülisége jobban romlott, mint Ukrajna egészéé.

A jövedelmek összehasonlítása esetében azt látjuk, hogy a hármashatár magyar és szlovák zónáját magában fog-
laló megyékben a havi jövedelem elmarad az országos szinttől, de ennek mértéke Szlovákia esetében kisebb, mint 
Magyarország esetében (lásd kötetünk 6. fejezetében Kopasz írását). A magyar hármashatár jövedelmeinek alakulását 
települési szinten vizsgálva (13. térkép) azt látjuk, hogy egy (Miskolc és Kassa között elhelyezkedő) kistérség kivételével 
a jövedelmek minden határ menti kistérségben a legalacsonyabb kategóriába esnek.

13. térkép 
Az egy főre jutó 

havi átlag-
jövedelem az 

Észak-
Magyarország  

régió településein 
2008-ban  

(ezer forint)

Forrás: Pénzes  
(2012: Figure 4.).

Magyarázat:  Minél világosabb egy adott település, annál alacsonyabb az egy főre jutó jövedelem: 
fehér – 350 ezer forint alatt, fekete – 800 ezer forint felett.

                – 349 999
350 000 – 499 999
500 000 – 649 999
650 000 – 799 999
800 000 –

Forint  / fő
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A kárpátaljai munkaerő ukrajnai összehasonításban is olcsónak számít, és 1995–2006 közötti növekedési rátája is 
elmaradt az országos átlagtól (11. ábra). 

11. ábra 
Az átlagbér 

alakulása 
Ukrajnában és 

Kárpátalján,  
1995–2006  

(hrivnya/hónap)

Forrás: Imre (2009) 
alapján.

A kárpátaljai jövedelmeket a fővárosi és országos értékekhez viszonyítva jól látható a perifériális munkaerő-piaci 
helyzet kedvezőtlen hatása a jövedelmre (5. táblázat).

A havi átlagjövedelem Ukrajnában, Kijevben és Kárpátalján, 2000–2007 (ezer forint)5. táblázat 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ukrajna 12,0 16,3 16,0 18,1 20,0 34,0 39,4 46,2

Kijev 21,2 28,8 27,3 29,9 32,9 55,5 65,4 78,6

Kárpátalja 9,0 12,4 12,6 14,9 16,3 28,1 32,8 37,3

Megjegyzés: a 2008. december 31-i hrivnya/forint átváltási értékkel számolva.
Forrás: Berde et al. (2009).

Mindezek alapján nem meglepő, hogy Magyarország kedvelt célpontja az ukrajnai magyaroknak, akik elhelyezke-
désük okán zömmel a régióból kerülnek ki (14. térkép).

Mind a szlovák, mind az ukrán munkavállalók a magyarországi munkaerőpiacon területileg koncentráltan találhatók 
(15a és 15b térkép) de ennek mértéke az ukránok esetében kisebb.
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14. térkép 
A Magyarországon 

tartózkodó ukrán 
állampolgárok 

lakóhelye 
Kárpátalján, 2001

Forrás: Kincses  
(2011: 9. ábra).

15. térkép 
Szlovák és ukrán 

munkavállalók 
száma 

Magyarország 
kistérségeiben 

 
a) Szlovákok
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b) Ukránok

Forrás: Jakobi (2009). 

A Magyarországon dolgozó ukrajnaiak otthoni lakóhelyének és magyarországi munkahelyének együttes elemzése 
(16. térkép) azt mutatja, hogy a kárpátaljai Budapesten dolgozók alkotják a legnagyobb csoportot, a hármashatár ma-
gyar oldalán dolgozó kárpátaljaiak pedig a második legnépesebb társaság (Soltész et al. 2014).

Ha a Magyarországon dolgozó ukrajnaiak születési hely szerinti megoszlását vizsgáljuk (12. ábra), akkor is látható, 
hogy közel felük a határ menti (a beregszászi és ungvári járásból) és azokhoz közeli (munkácsi és nagyszőlősi járás) 
helyekről származik.
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16. térkép 
A Magyarországon 
dolgozó ukrajnaiak 

az ukrajnai lakóhely 
és a magyarországi 

munkahely helye 
szerint, 2008 

Forrás: Karácsony–
Kincses (2012: 7. ábra). 

12. ábra 
A tartózkodási 

vagy letelepedési 
engedéllyel 

rendelkező ukrán 
állampolgárok 

megoszlása 
születési helyük 

alapján,  
2008. január 1.

Forrás:  
Baranyi et al. (2009).

Ha a hármashatárt magában foglaló megyében dolgozókat vizsgáljuk, akkor még jelentősebb a két hármashatárba 
tartozó kárpátaljai járások dominanciája.

A migráció fő irányai
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A hármashatár etnikai összetétele: kvázidiaszpóra, 
diaszpórapolitika

Ukrajnában a magyarok zöme a hármashatár közvetlen közelében él, s fordítva: ebben a régióban magas a magyar 
etnikum aránya (17. térkép).

17. térkép 
A magyarok  

aránya Kárpátalján, 
2010 

Forrás:  
Népszámlálási adatok. 

Magyarázat: zöld: magyar, rózsaszín: ukrán, sárga: román, kék: rutén, orosz.

A magyarok aránya kismértékben csökkent 1989 és 2001 között (12,5%-ról 12,1%-ra), azóta nem változott.12

Szlovákiában 1990-ben 10,8 százalék, 2001-ben 9,7 százalék, 2011-ben csupán 8,5 százalék volt a magyarok aránya. 
Itt is erősen koncentráltan él a magyar kisebbség, de ennek mértéke a hármashatár kelet-szlovákiai szakaszán kisebb, 
mint a nyugat-szlovákiai részen (18. térkép).

12 A 2001-es ukrajnai népszámlálás szerint a nyolc legszámottevőbb nemzetiség Kárpátalján a következő: ukrán (80,5%), magyar (12,1%), 
román (2,6%), orosz (2,5%), cigány (1,1%), szlovák (0,5%), német (0,3%), belorusz (0,1%) (Fedinec–Vehes 2010).
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18. térkép 
A magyarok aránya 

Szlovákiában,  
2001 (%)

Forrás:  
Népszámlálási adatok.

Összefoglalóan: a hármashatár szlovákiai és ukrajnai részén a magyarok nagy számban és koncentrálnak élnek.  
S mivel ezek a magyar csoportok a korábban már ismertetett határmozgások, nem pedig migráció által jöttek létre, 
ezért kvázi diaszpórának tekinthetők. Ez azt jelenti, hogy a kvázidiaszpóra nem tér el a diaszpóra szociológiai jellem-
zőitől, amelyek a következők:

„…kisebbségi közösség, (1) amely egy eredeti „központból” legalább két „periferikus” helyre került át; (2) 
megőrizve emlékeit, vízióit, mítoszait az eredeti otthonnak; (3) akik úgy sejtik, hogy a befogadó ország 
nem – s talán sohasem – fogja teljesen elfogadni őket; (4) akik úgy tekintenek az elhagyott otthonra, mint 
ahová vissza fognak térni, ha eljön az idő; (5) akik ezt az otthont megőrizni és újrateremteni készen állnak; 
és (6) akik identitása és közösségük szolidaritása ehhez az otthonhoz fűződő kapcsolaton keresztül érthe-
tő meg.” (Clifford 2001 [1994], idézi Sik 2001: 95)

A kvázidiaszpóra tehát olyan diaszpórajellemzőkkel leírható társadalmi képződmény, amely a diaszpórától csak 
abban különbözik, hogy jellemzően nem migráció eredményeképpen jött létre.

A kvázidiaszpóra lét egyik eleme a kapcsolati tőke határon átnyúló formáinak ereje. Az ukrán határ mentén élő ma-
gyar lakosság ¾-ének vannak rokonai a határ túloldalán, és felük Ukrajnában is született. Egy 2001-ben végzett kutatás 
során (Molnár 2005) kiderült, hogy a hármashatár szlovák és ukrán részén élők körében sokkal magasabb (70% körüli) 
a határ túloldalán rokonnal rendelkezők aránya, mint a magyar részen (20–30% között).

A nyugat-ukrajnai régiók Lengyel- és Magyarországgal határos részein végzett kérdőíves identitáskutatás azt is 
sejteti, hogy Kárpátalja sokkal erősen kapcsolódik Magyarországhoz, mint az lvovi és Volyni régiók Lengyelországhoz 
(Malynovska 2006). Erre utal, hogy:

míg a magyarországi ukrán migránsok 90 százaléka kárpátaljai, a lengyelországi ukránok kb. 20 százaléka kerül  z
csupán ki a lengyelek lakta ukrajnai régiókból;

Magyar nemzetiség (%)
< 1
1 – 7
7 – 22
22 – 42
> 42
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míg a Kárpátalján élők 70 százalékának van rokona Magyarországon, addig a lengyelek körében ez az érték  z
csupán 50 százalék;
míg a kárpátaljai magyarok 50 százalékának van magyar, addig az ukrán lakosság esetében csak kb. 20 százalék- z
nak van lengyel útlevele.13

Nem meglepő módon a kapcsolati tőke is erősíti a kvázidiaszpóra fennmaradását:

„Én erre rákérdeztem több foglalkoztatónál is, hogy hogy jött ez a dolog, hát ismeretség. Sőt a másik ol-
dal, hogy nagyon sok olyan van, ahogy mondtam, hogy nagyon régen áttelepült és megpróbál segíteni 
a rokonoknak, a földinek, akivel egy faluból jött, és egyébként a megbízhatóságra ez szintén visszaköszön, 
mert lehet, hogy 25 éves korukig együtt nevelkedtek, tehát ebből. Énszerintem olyan nincsen, nem hi-
szem, hogy van, hogy valaki Ukrajnában felcsapja a telefonkönyvet és elkezd érdeklődni, hogy hadd jöjjek 
ide, ilyen szerintem nincs. Mindenki valamilyen úton-módon hozza a rokonát, ismerősét, és beajánlja. 
(munkásszálló vezető)” (Juhász–Csatári–Makara 2010: 24)

A magyar identitás ereje is jellemzője a kvázidiaszpórának. Ez kifejeződik a kvázidiaszpórához és Magyarországhoz 
mint az „otthonhoz” való erős összetartozásérzetben éppúgy, mint az „otthoni” nyelv használatában a család minden-
napjai során. E kettő együttesen azt is megmagyarázza, hogy a szlovák és az ukrán magyar kvázidiaszpóra nyelvhasz-
nálata miért egységesen magyar (Hajdú et al. 2009).14 

A kárpátaljai és szlovákiai magyarok kvázidiaszpórájának (Örkény–Székelyi 2011) identitása más az EU keleti határai 
mentén élő nemzeti kisebbségekhez képest igen erős (6. táblázat). Mindkét magyar kisebbség az átlagosnál közelebb 
érzi magához a kvázidiaszpórát és az „anyaországot” az („otthont”), és távolibbnak a „lakóországot” (az „itthont”). 

Az azonosulás iránya és ereje a hármashatár két kvázidiaszpórája esetében*6. táblázat 

anya ország 
(„otthon”)

kvázi-
diaszpóra lakóhely lakóország 

(„itthon”) kelet-Európa Európa

Magyarok Szlovákiában –0,0638 0,4416 0,3172 0,0706 –0,5736 –0,2702

Magyarok Ukrajnában –0,0071 0,4079 0,3227 –0,0414 –0,4919 –0,3661

Kelet-európai átlag** –0,2412 0,2692 0,4564 0,3552 –0,5236 –0,3888

* A közelség- (+1) vagy távolságérzet (–1) átlagos értéke. 
** Az EU keleti határán élő tizenkét nemzeti kisebbség átlagos értéke.
Forrás: Örkény–Székelyi (2011). 

13 Nincs eltérés ugyanakkor a kvázidiaszpórában élő lengyelek és magyarok között a migráció mértékében: mindkét csoport azonos arány-
ban (80%-uk) járt „otthon”, legtöbben (harmaduk) 2–10 alkalommal évente, de 18–18 százalékuk havonta, illetve hetente és 9 százalékuk 
többször egy héten. A hazalátogatás oka mindkét esetben zömmel (58%) a bevásárlás volt.

14 Ezt tovább növeli az kvázidiaszpóra fennmaradását támogató iskolai rendszer (lásd kötetünk 5. fejezetében Sik–Szécsi írását). Kárpátalja 
esetében mindezt még tovább erősíti, hogy a legutóbbi időkig a többségi társadalom is az orosz és nem az ukrán nyelvet használta.
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Továbbá mindkét magyar kvázidiaszpórára jellemző, hogy a többi EU-határ menti nemzeti kisebbséghez képest 
kevésbé érzi magához közel az „otthoni” és még kevésbé az „itthoni” országot. Ugyanakkor nincs eltérés a többi ki-
sebbséghez képest a kelet-európai, illetve – kisebb mértékben – az európai identitás gyengeségében.

Ha az EU keleti határai mentén élő többi nemzeti kisebbséghez hasonlítjuk a szlovákiai és ukrajnai magyar 
kvázidiaszpórának az „otthonnal” és az „itthonnal” való azonosulását vizsgáljuk (13. ábra), akkor azt látjuk, hogy e két 
kvázidiaszpóra mindkét tekintetben magas azonosulási értékeket mutat (csak a lengyelországi ukránok és az ukrajnai 
lengyelek értékei ilyen magasak). Egy kivétellel (fehéroroszok Litvániában) valamennyi nemzeti kisebbség esetében 
magasabb az „itthonnal” való azonosulás mértéke az „otthonhoz” képest, de a kettő közötti különbség a lengyelor-
szági ukránok és az ukrajnai lengyelek után a két magyar kvázidiaszpóra (és a fehér-oroszországi lengyelek) esetében 
a legalacsonyabb.

13. ábra 
Az „otthonhoz” 

és az „itthonhoz” 
való közelség 

ereje az EU keleti 
határvidékén 

élő nemzeti 
kisebbségek 

körében (átlag, 1–4 
fokú skálán)

Forrás: Heinrich et al. 
(2011). 

Megjegyzés: Az adott országhoz 1 = egyáltalán nem tartozik oda; 4 = nagyon erősen odatartozik.
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A diaszpóraidentitás az auto- és heterosztereotípiákban is megmutatkozik (14. ábra). A kárpátaljai magyarok sok te-
kintetben jobbnak érzik magukat a magyarországi magyaroknál és az ukránoknál: úgy vélik a másik két csoporthoz ké-
pest segítőkészebbek, toleránsabbak, intelligensebbek, illetve kevésbé önzőek), lusták és erőszakosak (Molnár–Orosz 
2007).

14. ábra 
A kárpátaljai 

magyarok auto- 
és anyaországi 

magyarokkal, 
illetve ukránokkal 

kapcsolatos 
heterosztereotípiái 

(%)

Forrás: Molnár–Orosz 
(2007: 3.19. ábra).

Az interjúkban Kárpátalja és a kárpátaljaiak megítélését Ukrajna és Magyarország felől nézve egyaránt inkább ne-
gatívnak érzékelik. Az ukrán nézőpont szerint Kárpátalja „már nyugat”, Kijev („ami messze van”) felől a határrégió „fe-
kete bárány”, ami mindig gondot okoz. Magyar nézőpontból az itteni világ korrupt, megbízhatatlan, „a magyarokat 
mindenhol átverik”, ügyeskednek („ha akarják, mesterséges akadályokat állítanak”, mondják, „nem beszélnek oroszul”), 
hajtanak a könnyű pénzre (minél kevesebb munkával minél több pénz), „a kötelezettségeket nehéz velük betartatni”.

Az ENRI-East-kutatás keretében az EU keleti határának két oldalán kvázidiaszpóra helyzetben lévő tíz másik nemzeti 
kisebbséghez képest vizsgálva a szlovákiai és ukrajnai magyarokat azt látjuk (15. ábra), hogy mindkét esetben magas  
a diszkriminációs tapasztalat15 értéke, csak a lettországi oroszok és a lengyelországi ukránok diszkriminációs tapaszta-
lata közelíti meg e két határon túli magyar kisebbség értékét.

15 A diszkriminációs tapasztalatot négy metszetben vizsgáltuk (etnikai, vallási, nemi, kor szerinti), de mivel ezek közül az etnikai alapú megkü-
lönböztetés aránya volt a legnagyobb, ezért a továbbiakban csak ezt vizsgáljuk.
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15. ábra 
A diszkriminációs 

tapasztalat 
elterjedtsége az EU 
keleti határvidékén 

élő nemzeti 
kisebbségek 
körében (%)

Forrás: Sik (2010b).

Az etnikai alapú diszkriminációs tapasztalat némileg eltér a két kisebbség esetében (16. ábra): a munkaerőpiac,  
a munkahely, az egészségügy és az „utca” mindkét esetben a leggyakoribb (a szomszédság és a templom a legritkább) 
forrásai a diszkriminációnak, de Ukrajnában ezeket messze meghaladja az iskola, Szlovákiában ezekkel közel azonos 
erejű a vásárlás hétköznapi aktusa.

16. ábra 
Az etnikai alapú 
diszkriminációs 

tapasztalat 
elszenvedésének 

körülményei 
az ukrajnai és 

szlovákiai magyarok 
körében (%)

Forrás: Sik (2010b).
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A két kisebbség esetében két tényező hat azonos módon: az asszimiláltság és a magasabb életkor csökkenti a diszk-
riminációs tapasztalat esélyét (7. táblázat). Az ukrajnai magyarok esetében a diszkriminációs tapasztalatot (nyilván az 
erre való érzékenység növelése miatt) fokozza a kisebbségi öntudat ereje és a társadalmi feszültségérzet, s hozzájárul 
ehhez az a fajta státuszinkonzisztencia, amikor alacsony iskolai végzettség magas szubjektív osztályhelyzet párosul.  
A szlovákiai magyarok esetében a kvázidiaszpóra-tudat (az anyaországhoz való kötődés) növeli a diszkriminációs ta-
pasztalat esélyét, és csökkenti az asszimilált otthoni nyelvhasználat és a társadalmi feszültség érzékelése. A státuszin-
konzisztencia (magas iskolai végzettség és jó anyagi helyzet, ugyanakkor alacsony társadalmi státusz) ebben az eset-
ben is növeli a diszkriminációs tapasztalat kialakulásának esélyét.

Az etnikai alapú diszkriminációs tapasztalat kialakulásának modellje az ukrajnai és 7. táblázat 
a szlovákiai magyarok esetében (logisztikus regresszió, a cellákban a szignifikánsan 
(p = 0,05 alatt) ható tényezők esélyhányadosa látható)

ukrajnai 
magyarok

Szlovákiai 
magyarok

A kisebbségi identitás fontos a számára* 3,19

A befogadó országba tartozás fontos a számára 0,19 0,55

A kvázi-anyaországba tartozás fontos a számára 1,82

Idős 0,18 0,22

Otthon az „itthoni” és az „otthoni” nyelvet is használják 0,32

Alapfokú végzettségű 5,43

Felsőfokú végzettségű 3,28

Szegény* 0,35

Szubjektív osztályhelyzete alacsony* 0,21

Társadalmi státusza alacsony* 2,36

Nem érzékel társadalmi feszültséget* 0,42

Nagy társadalmi feszültséget érzékel 2,34

* p = 0,5 alatti szinten szignifikáns.
Forrás: Sik (2010b).

A korábbi kutatások alapján feltételezhetjük, hogy:
a hármashatár mentén élő többségiek diszkriminációs tapasztalata kisebb, mint a kisebbségeké, mivel többségi  z
helyzetükből fakadóan nincsenek kitéve az etnikai alapú diszkriminációnak, továbbá érzékenységük a diszkrimi-
nációra is kisebb a (velük azonos kulturális hátterű) többségi helyzetben élőkénél;
a hármashatár mentén élő kisebbségek diszkriminációs tapasztalata kisebb, mint az európai kutatásokban vizs- z
gált kisebbségeké, mivel kulturális eltérésük a többségtől kisebb az ott szereplő esetekhez képest, a határok 
mozgása a migrációnál kisebb diszkriminációt gerjesztő miliőt eredményez;
a kárpátaljai magyarok és ukránok diszkriminációs tapasztalata kisebb, mint a közülük Magyarországra migráltaké,  z
mivel esetükben a migráció nem növeli a diszkriminációs érzékenységet és kitettséget;
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a szlovákiai és az ukrajnai magyarok diszkriminációs tapasztalata hasonló az ENRI-East-kutatás során mérthez,  z
hiszen rövid távon nem változtak azok a feltételek, amelyek akkor fennálltak, s ugyanez a helyzet a diszkriminá-
ciós tapasztalat esélyét befolyásoló tényezők struktúrája esetében.

A kontrollváltozók esetében a korábbi kutatások empirikus tapasztalatai alapján feltételeztük, hogy
a fiatalok vagy/és az idősebbek (a diszkriminációra való érzékenység magas volta miatt) a diszkriminációs ta- z
pasztalat gyakoribb alanyai;
a magasabb iskolai végzettség (a diszkriminációra való érzékenység növekedése miatt), a rossz munkaerő-piaci  z
helyzet, a (kvázi)diaszpóra-helyzet, továbbá a (szubjektív) szegénység, a vagyon és a státuszinkonzisztencia (az 
érzékenység és a kitettség magasabb volta miatt) növeli a diszkriminációs tapasztalat bekövetkezésének esé-
lyét.

Az elérhetőségről nem feltételezzük, hogy erősen befolyásolja a diszkriminációs tapasztalatot, mivel nincs elméleti 
alapja e jelenség térbeli meghatározottságára. Ugyanakkor feltételezzük, hogy a migráció növeli a határon túli diszkri-
minációs tapasztalat esélyét, amennyiben növeli az ilyen helyzetekben való kitettséget, továbbá a településen belüli 
diszkriminációs tapasztalat esélyét növeli a „gyüttmentség”, vagyis hogy az egyén nem helyben született (17. ábra). 

17. ábra 
A teljes 

diszkriminációs 
tapasztalat* zóna 

és nemzetiség 
szerint (%)

Forrás: Sik (2010b).

* Anyagi, életmód, etnikai, politikai és vallási okok miatt.

Az ábrán látható, hogy a három többségi helyzetben lévő csoport közül a magyarországiak diszkriminációs ta-
pasztalata a legritkább, a szlovákoké a leggyakoribb, illetve hogy az Ukrajnából migráló magyarok diszkriminációs 
tapasztalata kiugróan magas.
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A hat határ menti csoport esetében a diszkriminációs tapasztalat és a társadalmi helyzet közötti összefüggés eltérő 
mintázatokat mutat, ami arra utal, hogy a diszkriminációs tapasztalat esélye erősen függ az adott helyzet jellemzőitől. 

A határ átlépése után az átlagosnál kétszer nagyobb esélye van diszkriminációs tapasztalat szerzésére annak, aki 
„kiteszi” magát ennek (18. ábra), vagyis azoknak, akik „mozognak” a határon túl, főleg, ha erre Ukrajna és Magyarország 
között kerül sor. A határon túli diszkriminációs tapasztalat szerzése ellen ismét a kitettség hiánya, illetve az identitás 
ereje véd leginkább.

18. ábra 
A határon túli 

diszkriminációs 
tapasztalat esélye  

a szignifikánsan 
ható tényezők 

körében (%)

Forrás: Sik (2010b).

A határon túli diszkrimináció esélye a „kitettség” függvénye, vagyis azok körében nagyobb ennek esélye, akik mobi-
labbak, illetve inkább járnak a határ túloldalán. Így az átlagosnál kisebb a határon túli diszkriminációs tapasztalat kiala-
kulásának esélye az idősebbek körében, de nagyobb azok esetében, akik dolgoztak/vállalkoztak külföldön, különösen 
a határon túli magyar kisebbségek esetében.16

A hármashatár regionális identitásának elemzése (lásd kötetünk 14. fejezetében Örkény–Székelyi tanulmányát) is azt 
mutatja (19. ábra), hogy a szlovákiai és kárpátaljai magyar kvázidiaszpóra számára sokkal fontosabb a hármashatár ma-
gyar zónája, mint fordítva. Míg a hármashatár magyar oldalán élők lakóhelyükhöz, az országhoz és a régióhoz egyaránt 
erősebben kötődnek, mint a régió szlovák vagy ukrán térségéhez, addig a régió szlovákiai térségében élők számára 
(etnikumtól függetlenül) a régió magyar térsége ugyanolyan fontos, mint a szlovákiai (s alig gyengébb, mint a Szlováki-
ához vagy a lakóhelyhez való kötődés mértéke), ugyanakkor a kárpátaljaiak nagyon erősen kötődnek saját régiójukhoz 
és lakóhelyükhöz, kevésbé Ukrajnához, s csak a magyarok kötődnek a régió magyar térségéhez. 

16 Nem szignifikáns, de nem is elhanyagolható (s a határon „inneni” diszkriminációs tapasztalattal ellentétes irányú) a nacionalista érzelem 
hatása, ami növeli (nyilván mert erre érzékenyebbé tesz) a „határon túli” diszkriminációs tapasztalat bekövetkezésének esélyét.
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19. ábra 
A régióval és az 

országgal való 
azonosulás ereje  

a hármashatár 
mentén térség és 
etnikum szerint*

Forrás: Örkény–
Székelyi (2011) alapján.

* Mennyire érzi közel magához…? (1 – egyáltalán nem, 3 – nagyon). 
Magyarázat: piros – magyarok; zöld – Szlovákiában a szlovákok, Kárpátalján az ukránok. 

Azt, hogy a kvázidiaszpóra Magyarországot a kvázianyaföldnek tekinti, abból is sejthető, hogy a hármashatár három 
országának fővárosait összehasonlítva a hármashatáron élők utazásai alapján (19. térkép) azt látjuk, hogy a a szlovákiai 
és ukrajnai magyarok körében Budapestre jönni szinte ugyanolyan esélyű, mint a hármashatár magyar részén élőké, 
ugyanakkor közel kétszerese a hármashatár szlovák és ukrán lakosaihoz képest.

19. térkép 
A térség három 

fővárosában jártak 
aránya térség és 

etnikum szerint (%)

Forrás: Szalkai (2012). 
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A nyelv fontosságát a hármashatár kvázidiaszpórái körében meggyőzően illusztrálja az EU keleti határán élő többi 
nemzeti kisebbség otthoni nyelvhasználatának elemzése (20. ábra).

20. ábra 
Az „otthon” 

használt nyelv az 
EU keleti határán 

élő nemzeti 
kisebbségek 
körében (%)

Forrás: saját 
szerkesztés.

Otthonukban a vizsgált nemzeti kisebbségek közül a két magyar kvázidiaszpóra, illetve a litvániai oroszok és len-
gyelek használják leggyakrabban kizárólagosan az „otthon” nyelvét, ami mellett eltörpül az „itthoni” nyelv használóinak 
köre. Ennek ellentéte a magyarországi szlovákok helyzete, akik vagy magyarul, vagy magyarul és szlovákul beszélnek 
otthon, de elhanyagolható az otthon csak szlovákul beszélők családok aránya. 

A kárpátaljai magyarok erős kvázidiaszpórikus identitásának szerves része – ha nem elsődleges oka – az, hogy alig 
beszélnek ukránul, és emiatt nagy az esélye, hogy jelenük és jövőjük (iskola,17 munkahely, kapcsolati tőke stb.) is a kvá-
zi anyaország felé irányuljon:

„Az alapvető probléma, hogy a gyerekek nem tudnak ukránul. (…) A fiam nagyon jó fej, komputerhez ért. 
De egy munkahelyre sem kell, mert nem tud ukránul. 2006-ban felvették a Beregszászi Magyar Főiskolára 
(…) de most mit ér vele itt, ha lesz egy magyar nyelvű diplomája? Így csak Magyarországon tud elhelyez-
kedni. (Juhász–Csatári–Makara 2010: 21)

„Ha egy faluban 94%-os a magyar nyelv, hiába tanul heti 6–8 órában ukránul, nem tudja elsajátítani, mert 
csak könyvből tanul, nincs kommunikáció, beszélgetés, mert nincs kivel. És van a magyaroknak egy olyan 
berögződése, hogy mindenki tanulja meg a mi nyelvünket, ne mi a másikét. (…) Itt valamit lépni kell: az 
ukrán nyelvet mindenkinek el kell sajátítani, ha érvényesülni akar Ukrajnában. Ha külföldre akar menni, 
akkor pedig az angolt. (uo.: 35)

17 Lásd még kötetünk 5. fejezetében Sik–Szécsi tanulmányát.
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A vallási azonosulás is fontos eleme a kárpátaljai magyar kvázidiaszpóra-tudatnak (lásd kötetünk 4. fejetében Sütő 
és 15. fejezetében Herendi tanulmányát). Az itteni magyarok háromnegyede protestáns, és ezért számukra az egyház 
egyfajta „nemzeti” intézményt jelent, ahogy ezt egy helyi szólás is pontosan kifejez: „Nem minden kárpátaljai magyar 
protestáns, de minden kárpátaljai protestáns magyar” (Orosz 2007).

A határon átnyúló informális ügyletek beágyazódnak a kvázidiaszpóra keretei közé. Másként a kvázidiaszpóra-hely-
zet növeli annak az esélyét, hogy a határon átnyúló informális ügyletek etnikumspecifikus változatai kialakuljanak és 
önfenntartóvá váljanak. A kgst-piacok elterjedtségét és az olajcsempészet gyors kialakulását nagyban elősegítette az 
etnikai és az országhatárok összekapcsolódása. 

Csite et al (1995) leírása alapján a határ közelsége, a magyar etnikum referenciacsoportként18 és erőforrásként való 
használhatósága az egyik oka lehetett annak, hogy a kárpátaljai informális gazdaság már a korai posztszovjet periódus-
ban fellendült. Ezen belül a csempészet és az erre ráépülő tevékenységek (szállítás, tárolás, kgst-piachelyi kereskede-
lem stb.) is elszaporodtak. A kárpátaljai csencselők rendszerváltás utáni három típusa a következő volt: 

a maffiózó, aki tiltott áruval kereskedik, illetve védelmi pénz és egyéb kikényszerített járadékból profitál; z
a profi csencselő legális javakkal (általában nagy tételben, a piacon ármeghatározó súllyal) kereskedik oly mó- z
don, hogy a törvényi szabályokat áthágja, illetve a mindenkori kisebb-nagyobb kapuk adta lehetőségeket rend-
szeresen és „főállásúként” kihasználja;
a kiegészítő jellegű csencselést folytatók, akik kicsiben sokféle árut, gyakori mozgással és kis haszonért teríte- z
nek.

A határ és az informális gazdaság

A formális és informális gazdaság és az ország határa többféle formában kapcsolódhat össze. Ezek közül a rendszer-
váltás óta – bár változó mértékben és módon – végig jelen volt ennek legális (határ menti bevásárlóturizmus), alegális 
(turistakereskedelem és lomizás) és illegális (megélhetési és szervezett csempészet) változatai egyaránt.

Nem azonos módon kapcsolódik össze azonban a hármashatár két határszakaszán az informalitás és az országha-
tár, hiszen míg a magyar–szlovák határ a szabályozás szempontjából könnyen átjárható, ezzel szemben a magyar–uk-
rán határszakasz köré egy átmeneti „lazulást” követően a schengeni acélgyűrű záródott.

Az országhatár egyfelől csak az országok eltérő gazdasági viszonyainak (árszint, minőség, tranzakciós költségek) 
különbözőségeit jelenítik meg, amelyek mentén a határon átnyúló gazdasági ügyletek (ha erre kényszerítve vannak, 
illetve ha magas profitot ígérnek) informálissá válhatnak, másfelől az informalitás egyes formái (pl. csempészet és kor-
rupció) egymást is vonzzák, és nagy tehetetlenségi erőre tehetnek szert.

A hármashatár mindkét határszakaszán a határátkeléssel kapcsolatos mozgások a bevásárlóturizmus, a lomizás és 
a rokonok látogatásának keverékei.

18 A szerzők hangsúlyozzák a magyarsághoz tartozás fogyasztási preferenciákra gyakorolt hatását, vagyis a kárpátaljai magyarok az „ottho-
niakhoz” hasonló színvonalon akartak élni, velük azonos javakat akartak fogyasztani, ezzel is kiemelve magyar mivoltukat a körülöttük 
élő ukránokkal szemben (lásd „a magyarból” érkezett edzőcipők, szabadidőruhák, illetve a Coca-Cola és a hamburger szerepét a fiatalok 
fogyasztásában). 
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„A rendszerváltást követően a kárpátaljai lakosságnak csak egy nagyon kis hányada engedhette meg ma-
gának, hogy csak turista legyen, és nagyjából ez jellemezte a hármashatár régióban élő átlag szlovákot és 
magyart is. Kárpátalja vonzereje csak feltételesen létezett főleg az infrastruktúra kezdetlegessége miatt, 
és a rendszerváltást követő évtizedekben ez jellemezte Kelet-Szlovákiát (Kassát kivéve) és a magyar régiót 
is. Komoly akadályok, mint például a határátlépés nehézsége, a turisztikai infrastruktúra hiánya, a kiegé-
szítő szolgáltatások minimális szintje és a képzett munkaerő hiánya jellemezték az egész hármashatár 
régiót.” (Berghauser–Gyuricza 2011: 50–52)

Egy beregszászi kutatás (1997–1998) azt mutatta ki, hogy a legtöbb turista a magyar régióból érkezik, és több mint  
a negyedük (27%) vásárlási szándékkal érkezik (Berghauser 2012). Egy későbbi kutatásban azt találták, hogy míg az 
ukrán oldalt a régióban élő magyar turisták elsősorban még mindig vásárlási (megélhetési csempészési?) szándékkal 
keresik fel, addig a messzebbről érkező turisták célja inkább rokonlátogatás, üzleti ügyek intézése (ami természetesen 
lehet a megélhetési csempészet eufemisztikus megfogalmazása) vagy pihenés (20. térkép).

20. térkép 
A Beregszászba 

érkező 
magyarországi 

látogatók az utazás 
elsődleges célja 

szerint

Forrás: Berghasuer 
(2012: 35. ábra). 

Egy másik kutatás az ellenkező irányú mozgások okait vizsgálta, és nagyon hasonló következtetésre jutott: a kár-
pátaljaiak leggyakrabban a bevásárlás céljából lépik át a határt, ezt követi a rokon- és barátlátogatás, a lomizás és az 
alkalmi munka (21. ábra).
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21. ábra 
A határátkelés főbb 

okai a magyar–
ukrán határ ukrán 

oldalán élők 
körében,  

2001–2002  
(több válasz 

lehetséges, %) 

Forrás: Baranyi et al. 
(2009).

Ami a magyar–szlovák határrégiót illeti, 2008-ban szlovákok Közép és Kelet-Szlovákiából sokkal gyakrabban utaztak 
Magyarországra (11%-uk hetente, 17%-uk havonta), mint magyarok Szlovákiába (4% és 12%). Míg a szlovákok fő mo-
tivációja a vásárlás, az üzletelés és a pihenés volt, addig a magyarok többnyire vásárlás vagy rokonlátogatás céljából 
látogattak Szlovákiába (Hardi 2008).

2011-ben a határrégió magyar oldaláról viszonylag kevesen mentek üzletelési céllal a határ másik oldalára [a leg-
magasabb arányban (4%) Kárpátaljára], a határrégió szlovák oldalán lakók majdnem 10 százaléka (tekintet nélkül az 
etnicitásra) kelt át a határon, hogy valamit vásároljon a határrégió magyar felén (21. térkép). 

21. térkép 
A határon túli  

vásárlás és  
a lomizás iránya a 

hármashatár  
régióban származás 

szerint (%)

Forrás: Szalkai (2012). 
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A kárpátaljai magyarok hasonló arányban (az ukránok kevésbé) jöttek a magyar részre, s a szlovákok (de nem a szlo-
vákiai magyarok) is hasonló arányban keresték fel Kárpátalját vásárlási vagy/és üzletelési célból.

Az ukrán–magyar határszakasz informális ügyeleteinek határhoz közvetlenül kapcsolódó eleme a csempészés 
mellett az ennek puhább és keményebb változatait kombináló informális piachelyi kereskedelem. Így például a már 
korábban megismert nyíregyházi piacon, amíg a kínai termékek meg nem jelentek, addig a kárpátaljai (és a romániai) 
ruhafélék voltak a legolcsóbbak.19 A korabeli kgst-piaci helyzetet a szerző a következőképpen jellemzi:

„A műszaki cikkek esetében a kárpátaljai termékek hegemón helyzete változatlan, hiszen áruk gyakran a 
magyarországi kiskereskedelmi ár harmada-negyede. A kárpátaljaiaktól lehet vásárolni a legolcsóbban 
Lada alkatrészeket, Rakéta porszívókat, fúrógépeket, de szeget, kaszát, lapátot, láncot és minden egyebet, 
amit el lehet képzelni. Igen nagy mennyiségű termékkel jönnek a piacra, ami miatt saját maguk tartják 
alacsonyan az árakat, de az olcsó beszerzési ár révén még így is megéri nekik. A műszaki cikkek árusításá-
val kapcsolatosan két érdekesség említhető meg. Egyrészt az ár olcsósága miatt néhány magyarországi 
viszonteladó is megjelent a piacon, akik rendszerint hétköznap délután összevásárolják a műszaki cikkek 
egy részét, és megpróbálják a hétvégi forgalmasabb napokon drágábban eladni, vagy továbbszállítják 
a környező kisvárosok (Ibrány, Tiszalök, Hajdúnánás, Újfehértó stb.) piacaira. Másrészt a műszaki cikkek 
egyre nehezebb beszerzési lehetőségei miatt úgy hírlik, hogy a kárpátaljai eladók is csak egy láncszemet 
alkotnak. Mégpedig úgy, hogy Ukrajna és a FÁK más tagállamaiból a szállítók csak Ungvárig, Munkácsig, 
esetleg Beregszászig jönnek, itt nagy tételben eladják az árut, majd ennek kisebb mennyiségben Magyar-
országra való szállítása és eladása már a kárpátaljaiak feladata.” (Kókai 1995: 274.)

Ugyanakkor speciális poszt-kgst-termékek esetében a változások lassabban mennek végbe, ha ennek fennmara-
dását az árviszonyok, az informális gazdaságba fektetett nagy tehetetlenségi erejű beruházások (emberi és kapcsolati 
tőke, korrupciós kultúra) fenntartják. Erre példa a magyar–ukrán határszakaszon domináló csempészet:

„A határtérség illegális tevékenységeinek sorában első helyen az »üzemanyag-turizmus« áll. A folyamatot 
az ukrán és a magyar üzemanyagárak közötti jelentős árrés indukálja. Bár a tevékenységben jóval több 
ukrán állampolgár vesz részt, mint magyar, azért az utóbbiak száma sem elhanyagolható. Egyes becs-
lések szerint a közvetlen határmente mezőgazdasági gépparkjának kb. 50%-a ukrán gázolajat használ.  
A cigaretta- és a vodkacsempészés az „üzemanyag-turizmus” kiegészítő tevékenységeként, és a gyalogosok 
üzletágaként elterjedt. A magyar átkelők helyi piacain aztán ezt viszonteladók felvásárolják és továbbad-
ják (Balcsók–Dancs 2001: 8)

19 Ekkoriban a piacon a lengyelországi és a törökországi ruházati cikkek számítottak jó minőségűnek és divatosnak.
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Abból kiindulva, hogy a bevásárlóturizmust és a lomizást elsősorban az árkülönbség okozza,20 egy éven keresztül 
(2012 őszétől 2013 nyaráig) figyeltük a benzin és más egyéb mindennapos termékek közti árkülönbségeket a magyar–
ukrán határszakasz mentén.21

Az ukrajnai és magyarországi benzinár-különbségek elég nagyok voltak ahhoz, hogy még a közeli magyar üzem-
anyagpiacot is befolyásolni tudják (lásd Szalkai 13. térképét kötetünk 3. fejezetében).22 Összehasonlítva a szlovák–magyar 
határ menti magyar benzinkutak árait az ukrán szakasz áraival, látható, hogy a benzin ára a magyar–ukrán határ felé 
közeledve jelentősen csökkent.

A megfigyelés folyamán a mindennapos termékek között megkülönböztettünk „saját országban”23, „szomszéd 
országban” és „nemzetközi vállalatok által” készített árukat. A feltevésünk az volt, hogy minden termék olcsóbb lesz 
Ukrajnában mint Magyarországon, de a „saját országban készültek” kevésbé (8. táblázat).

Árkülönbségek a „saját országban”, a „szomszédos országban” és a „nemzetközi 8. táblázat 
vállalatok által” készített termékek között a magyar–ukrán határ két oldalán (átlag és 
szórás forintban *)

magyarország ukrajna

a magyarországon készített áruk

Piros Arany 324 (8,0) 351 (1,5)

Sós mogyi 258 (8,4) 244 (19,5)

Baba szappan 166 (5,2) 173 (8,7)

az ukrajnában készített áruk

Nemiroff vodka – 779,7 (23,3)

Cukor (1 kg) 285 (5,1) 175 (7,0)

Priluki (cigaretta) 397 (18,5) 195 (2,7)

folytatódik 
 

20 „Az olajat a gépkocsi, kisbusz tankjában szállítják át, nem tartályokban, és naponta akár többször is fordulnak. A fiatalok között úgyne-
vezett gázolaj napszámosok is vannak, akik megszabott pénzért hozzák át a tulajdonos teletankolt kocsiját a határon. A szállítás céljaira 
kiépült a gépkocsibérlet piaca is. A gépkocsik bérleti díja 1996-ban naponta 2–4 ezer forint körül volt. A legkedveltebb kocsik a Mercedes 
200-as, 240-es Diesel, általában taxi-üzemanyagtartállyal felszerelve, amit Németországból szállítanak megrendelésre 20–30 ezer forintért.  
A taxitartályra azért van szükség, mert a vámosok felfigyelnek a hegesztéssel megnagyobbított tartályokra, lebukni pedig nem érdemes, 
mert a feljegyzett rendszámú kocsik tulajdonosait állandóan zaklatják. A Mercedesek mellett az Audi 80-as, 100-as típusok a legkedvel-
tebb gépkocsik. Az üzemanyagtartályok nagysága 70–120 liter között van, de a terepjárók tankmérete lehet 180–200 liter is. A taxitartályok 
felszerelése mellett más trükkök is léteznek. Például amikor az autó a csak néhány kilométerre szükséges üzemanyagot az ablakmosó 
tartályból kapja, és a tankban az igényektől függően lehet benzint vagy gázolajat szállítani” (Horváth–Kovács 1999: 2).

21 A megfigyelés módszertanáról részletesen lásd az Annex 6 Observation c. fejezetet. 
22 S hogy az ukrajnai árelőny ma is létezik, azt 2014 februárjában végzett megfigyelésünk igazolja: ekkor a benzin (95-ös) és a dízelolaj ára 

Beregszászon a nyíregyházi benzinkút árainak a 64, illetve 56 százaléka volt.
23 A „saját” és a szomszéd országban készített áruk természetesen lehettek nemzetközi vállalatok helyben készült termékei, de a kiválasztott 

termékeket az előkészítő kutatás során a helyi lakosok mint hazai vagy szomszéd országbeli terméket azonosították.
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magyarország ukrajna

 nemzetközi vállalatok által készített áruk

Fa szappan (Németország) 461 (13,2) 493 (13,4)

Coca-Cola (USA) 316 (13,1) 235 (6,8)

Marlboro cigaretta (USA) 822 (11,4) 345 (4,9)

* Az ukrajnai árakat a 2013. december 31-i átváltási áron számoltuk át forintra (1 hrivnya = 26 HUF). 
Forrás: saját szerkesztés.

Összehasonlítva a termékek átlagárait, azt találtuk, hogy nem mindegyik volt olcsóbb az ukrán oldalon (22. ábra).  
A Magyarországon készült termékek esetében alig találtunk különbséget a határ két oldalán megfigyelt árakban. Ezzel 
szemben az ukrajnai termékek sokkal drágábbak Magyarországon, mint Ukrajnában. Ami a nemzetközileg készült ter-
mékeket illeti: míg a szappan olcsóbb, a másik két termék (főleg a cigaretta) sokkal drágább volt Magyarországon.

22. ábra 
A „saját országban”, 

a „szomszéd 
országban” és  
a „nemzetközi 

vállalat által” 
készített termékek 

közötti árkülönbség 
a magyar–ukrán 

határ két oldalán

Forrás: saját 
szerkesztés.

Megjegyzés: a magyar átlagár osztva az ukrán átlagárral.

Az ukrán–magyar határszakaszon (Ungvár és Nyíregyháza között néhány településre, és ott is csak kisszámú családi 
vállalkozásra és ezt körülölelő rokoni hálózatra összpontosítva) 1993–1994 között alakult ki a nagybani olajcsempészet 
(Horváth–Kovách, 199924), amit a Jugoszlávia szétesését követő háború miatti embargó, az ennek nyomán kialakuló 
szerbiai olajhiány még jobban felpörgetett. Továbbá a csempészet, lévén informális és nemzetközi vállalkozás, magas 
profitrátával dolgozó, de nagyon kockázatos tevékenység. Ebből következően a kialakuló szervezett bűnözés sokféle 

24 A kutatás 1996–1998 között két informátor nem résztvevő vagy időleges résztvevő megfigyelésén alapult. Ezt egészítette ki a határállo-
mások környékén több alkalommal végzett megfigyelés és interjúzás az olajüzlet szereplőivel a határ mindkét oldalán.
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tevékenységet kellett, hogy magában foglaljon, illetve a kockázatcsökkentés érdekében beruházásokra és a portfolió 
szélesítésére is kellett törekednie. Ennek tulajdonítható, hogy a szállítás, raktározás, védelmi pénzek szedése, illetve az 
üzemanyag csempészete mellett a vodka- és cigarettacsempészet is hamar ráépült az olajügyletekre, hiszen mindig 
azon volt a hangsúly, ami a legkisebb kockázat mellett a legnagyobb profitot hozta. Vagyis a legmagasabb árat a leg-
kisebb költségekkel lehetett általa elérni úgy, hogy a határőrizeti szervek vagy viszonylag jobban tolerálták ezt a fajta 
csempészetet, vagy még nem dolgozták ki a lebuktatás technológiáját.25

A csempészek három típusba voltak sorolhatók: (1) a saját gépkocsival rendelkezők, akik az üzemanyag mellett szál-
lítanak cigarettát, vodkát is, önálló vásárlókörük van, általában napjában egyszer járnak át a határon; (2) a gépkocsi bér-
lők, akik mindenféle áruk szállítását elvállalják (réz, cigaretta, vodka), de a gépkocsi bérleti díja miatt naponta többször 
kell fordulniuk, önálló vásárlóik vannak, de viszonteladóknak is forgalmaznak; végül (3) a napszámosok, akik fuvaron-
ként kapják a pénzt. 

A kilencvenes évek elején kialakult olajcsempészet helyzetét az ukrán–magyar határon a következő rövid összefog-
lalás és interjú jellemzi:

„Forgalmasabb napokon a csempészek akár 24 órát is állhatnak a határon, bár segítik egymást és gyakran 
biztosítják a másik csempész helyét a sorban. (…) Megfigyelőnk a záhonyi vámhivatal és a csapi határ-
állomás előtt a 3–5 órát várakozó sorban minden alkalommal 40–50 üzemanyag-szállítót azonosított (a 
várakozó kocsik hatvan százaléka). (…) A legforgalmasabb napokon (…) 100–120 üzemanyag-szállító is 
megpróbált átjutni a határon. Az elsőként átkerülők reggel négytől este tízig vártak. A kishatárforgalom-
ban a gépkocsik kilencven százaléka üzemanyag-szállító. (Horváth–Kovách 1999: 6). 

„Talán öt éve mentem először Ukrajnába, de akkor még nem üzleti céllal, hanem elkísértem egy ismerősö-
met, aki megkért, mivel így növekedett az általa átcsempészhető mennyiség: tudod, bizonyos cuccokból 
kvóták vannak. Elsőre én is csak benzinért és gázért jártam. Utána az ember rájön apránként, hogy mi 
minden olcsóbb kint. Ma már kijárunk az élelmiszer- meg az autóalkatrész-piacra, ahol minden sokkal 
olcsóbb, mint itthon. És rájön apránként az ember, hogy mi az, amit legálisan be lehet hozni, ami miatt 
nem kobozzák el az autót. A cigarettáért például elkobozzák az autót, az áruról nem is beszélve. Mindig 
azt a nem sok mindent hozom, amit lehet.

Dollárt a határ ukrán oldalán szoktunk venni. Mindig ugyanott. Ez kialakult, megmutatták a srácok, 
mit hol érdemes. Például tankolni lehet is sok helyen, de már odaépítették a gázkutat és a benzinkutat is  
a határra. Éjjel-nappal nyitva vannak, tehát csak megtankol az ember, és ha nem visz mást, már fordulhat 
is vissza. Persze még ott van a 10 órás állás a határon. Ha csak benzinért megyünk, egy komplett kanyar 
egy hajnal négyes indulástól általában este tízig tart, ami ha piacolunk, sem sokban különbözik. Kicsit 
korábban indulunk, akkor kiérünk, mondjuk 10-re, egy óráig van piac – a piacra általában szombaton 
megyünk –, és már fordulunk is meg, és a többit már sorban állással töltjük hazafelé. Az ember megállja 
a maga 5–6 óráját ilyenkor is.

25 Az emberi és kapcsolati tőke tehetetlenségi erejének tulajdonítható, hogy amikor ezek a javak kevésbé jövedelmezőkké váltak, akkor  
a nagyobb kockázatú ember-, fegvver- és kábítószercsempészet is harmonikusan illeszkedhetett a korábbi üzletágakhoz. 
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Kialakul, hogy kivel üzletelek, nagyon sokan beszélnek magyarul, ezekkel könnyebb. Voltak olyanok, 
akihez beajánlottak a srácok. Én is alakítottam ki kapcsolatokat. Teljesen másképp kezelnek egy nőt, mint 
egy férfit. Engedékenyebbek a nőkkel, segítőkészek. Például a határ ukrán oldalán két sáv visz ki, és két 
sáv jön be, a kettő között betonfal van. Hogy a betonfalnál ne tudjál átmenni, a végénél szoktak állni  
a rendőrök, és kérik a mindenféle úti okmányokat. A fiúk nem szoktak vacakolni velük a problémák elkerü-
lése végett, mostanában [2002-ben] 5–10 hrivnyát szoktak adni fizetségnek a rendőrnek. Én oda szoktam 
neki adni az irataimat, átnézegeti, és el szokott engedni. A magyar oldalon is kell kenni, de erről inkább az 
ukránok tudnának beszélni.

Akkor is kell jattot adni, amikor piacolunk. Mindenhol. Az árakba belekalkuláljuk a jattot. A barátom, 
aki belevitt ebbe, levezette fehéren feketén, hogy ha ötezer forintot keresek avval, hogy teljesen legálisan 
elhozom a benzint, akkor szabadon élhetek: »akkor mész, amikor akarsz«. Ahhoz kötélidegzet kell, hogy 
végigcsináld a határt, de egy idő után megismernek, segítenek, beengednek maguk elé, legközelebb te 
engeded be őt magad elé, hogy ha egy héten kétszer mész, az tízezer forint. Egy hónapban van négy hét, 
akkor az már egy minimálbér, abból, hogy kimentél, amikor kedved tartotta, egy héten kétszer. 

Kiszámolták nekem, hogy mennyi pénzem lesz ebből a dologból, és mivel a gyerekruhaboltom nem 
ment, belevágtam. Csak arra kell vigyázni, hogy legális dolgokat csinálj. Van, aki elszáll, és bevállalós lesz. 
Nekem nem ér annyit, hogy elvegyék az autómat, hogy egy hatalmas bírsággal megnyomjanak. Ez egy 
keresetkiegészítés, annak egy szabadabb formája.

Eladni könnyű, sok embernek van autója, de csak ismerősöknek adjuk. Olcsón, mikor hogy. Mi is 
ugyanúgy megyünk föl-le az árakkal, ahogy a MOL. De volt úgy is, hogy itt engedték le, Ukrajnában meg 
emelték föl a benzin árát. Akkor nem keresel annyit, de még akkor is keresel, mert akkor hozol olyan dol-
gokat, mint a sajt, ami ott olcsóbb. Vagy alkatrészeket, alkoholt, ezt-azt, annyit, ami még nem szúr nagyon 
szemet. Elméleti síkon nem lenne szabad behozni élelmiszert, de gyakorlati síkon egy sajttal nem fog-
lalkoznak, amikor kétszáz ember áll az úton, akik még át akarnak jönni. Alkoholt is lehet hozni, talán egy 
litert hozhat egy ember, mármint égetett szeszt. Bort meg valami két litert, kereskedelmi mennyiséget 
nem lehet.

Nagy gyári tankokkal ellátott és gázra átalakított kocsikkal konvojban utazunk. Nem csak a védelem 
miatt, el is romolhat valamelyik… Meg aztán oda-vissza szokott játszani a dolog, ha a haverok több min-
dent akarnak hozni, mivel ők többet mennek ki, mint én, elhozzák nekem akkor, amikor én nem megyek. 
Papírmunka nincs. Bízik a csapat egymásban, senki nem vág át senkit, mert ha megpróbálja, akkor elvágta 
magát, és annak híre is megy. Van úgy, hogy átpakoljuk az autókat, ha neki sok lenne, öt autóba szétpa-
koljuk, akkor már be lehet hozni.

Aki rendszeresen üzletel, azokat másképp kezelik, előreengedik a sorban, és még fizetni is lehet érte, 
hogy ne állja ki a sort, átléphessen gyorsan. A katonának, aki ott áll, annak szoktak adni, hogy gyorsabban, 
naponta akár többször is mehessenek. Azt hiszem, ez egyrészt bizonyos autókra, illetve bizonyos embe-
rekre működik. Talán inkább autóra van, ugyanazzal az autóval ugyanaz az ember nem mehet többször, 
persze kivéve a kivételeket…

Rendelésre is hozunk dolgokat. Például hogy Zsigulihoz kellene valamilyen alkatrész. Mondtam a srá-
coknak, akik jót röhögtek, hogy meg se fogom ismerni azt az alkatrészt. Aztán elvittek egy helyre, ott van 
egy autóalkatrész-piac, megalkudtak helyettem, és már kész is volt. Odamegy az ember, elmagyarázod 
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kézzel-lábbal, megkérdezed az árát, tudod, hogy jobb ára van, mint itthon, ilyen kis kütyükért a határon 
nem is szólnak. Mindenkinek szaladgál a megfelelő cuccokért. Én is odamegyek, és elmagyarázom, vagy 
leírom, vagy addig megyek, amíg nem találok valakit, aki tud magyarul. Akitől az UAZ-alkatrészeket be-
szerzem, az tud magyarul, és akkor megmondom, hogy mit szeretnék, mivel ő kereskedő, eladja. Mivel 
mindig hozzá megyek alkatrészért, és halvány fogalmam sincs, hogy mit veszek, a múltkor is visszavittem, 
mondtam, hogy ez nem volt jó, nem is kellett fizetni érte, és adta a jót, én meg adtam a másikat.

Független, szabad vagyok és megvan hozzá az egészségem. Általában hamar megtaláljuk a kiutat, ha 
valami gáz van. Jönnek az infók mindenhonnan. A hídon ácsingózás közben van időnk rá, akivel pedig 
egy csapatban megyünk, azt mindenről tájékoztatjuk. Egyébként mindenkitől tanulok valamit, és megta-
nulom tőlük a dolgokat, és utána egyedül is elsajátítom őket. Egyébként ez egy nagyon zárt dolog. Viszi 
bele egyik ember a másikat, vigyáznak rá, hogy ne sok ember kerüljön bele ebbe a körbe, legalábbis egy 
helységből ne sok ember, mert elviszi az üzletet az egyik a másik elől. Vigyáznak rád.” (észak-magyaror-
szági vállalkozónő) 

2012 márciusában új szabályozás lépett életbe, melynek célja az üzemanyag-csempészet csökkentése volt. Egy 
szakértői interjú szerint ezek a szabályozások rövid távon jók arra, hogy visszafogják az üzemanyag-csempészetet, de 
hosszú távon csak „megnövelik a megélhetési csempészek kreativitását” és annak az esélyét, hogy szervezett csem-
pészet alakuljon ki és nőjön a korrupció. Ilyen kreatív beruházás volt a hatalmas tankú öreg Mercedes autók vásárlása,  
s mint látható, ezek aránya még manapság is az országos átlag felett van az egyébként minden tekintettben elmara-
dott és szegény Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (lásd kötetünk 3. fejezetében Szalkai 19. térképét).

A cigarettát – mint mindenféle magas állami adókkal és illetékekkel sújtott jövedéki terméket – mindig csempész-
ték (Viga 1996). Már jóval a 2010-ben kezdődő magyar kormányzati akciók előtt is az ukrán Priluki cigaretta – amit 
hivatalosan nem is lehetett megvásárolni Magyarországon – a második legnépszerűbb cigarettafajta volt Kelet-Ma-
gyarországon.26 

Mostanában minden cigarettafajta csempészése elterjedtebbé vált, ami a hármashatár csempészetben járatos la-
kosainak növekvő informális jövedelemszerzési lehetőséget jelent.27, 28, 29, 30 Erre utal a legális cigarettakereskedelem 
2012 óta csökkenő mérete és az illegálisan árusított (jobbára ukrán és fehérorosz) cigarettafajták terjedése.31 EU-s ösz-
szehasonlításban is érezhető a dohánycsempészet felfutása a hármashatár mindkét ukrajnai szakaszán (FRAN 2013). 

A magyarországi dohánykereskedelem államosítása már rövid távon is azt eredményezte, hogy a cigaretta fekete-
kereskedelmének jövedelmezősége gyorsan megnőtt. Ezt sejteti az 1. képen látható becslés a különféle mennyiség-
ben és kockázat mellett (tehát korrupciós felárral terhelt) cigarettacsempészési megoldások becsült profitjáról.

26 http://www.nol.hu/archivum/archiv-389889 
27 http://hvg.hu/itthon/20130513_cigarettacsempesz_ukran_roman_hatar 
28 http://www.infonyiregyhaza.hu/hir_olvas/permalink:utcai-arusok-dohanylopas-viragzik-a-cigi-feketepiaca-2013-09-17-201207/ 
29 http://www.indexkelet.hu/rovatkeret.php?r=6&cikk=33078
30 http://nyirhir.com/index.php?option=com_content&view=article&id=324644:ukran-es-magyar-cigarettacsempeszek-buktak-le-szabolcs

ban&catid=51:koezelet&Itemid=76; http://www.szon.hu/arokba-borult-a-cigarettacsempeszek-autoja-szabolcsban/2271015; http://www.
szon.hu/nyiregyhaza/harmincmillio-forint-erteku-csempeszcigaretta-egy-szabolcsi-kisbuszban/2271554

31 Egy kutatás során a kukákban gyűlő cigarettacsomagokat összeszámolása alapján azt találták, hogy míg Nyugat-Magyarországon  
a kidobott csomagok 2 százaléka, addig Kelet-Magyarországon 10 százaléka származott illegális kereskedelemből. http://www.gfk.hu/
pressreleases/press_releases/articles/010483/index.hu.html

http://www.nol.hu/archivum/archiv-389889
http://hvg.hu/itthon/20130513_cigarettacsempesz_ukran_roman_hatar
http://www.infonyiregyhaza.hu/hir_olvas/permalink:utcai-arusok-dohanylopas-viragzik-a-cigi-feketepiaca-2013-09-17-201207/
http://www.indexkelet.hu/rovatkeret.php?r=6&cikk=33078
http://nyirhir.com/index.php?option=com_content&view=article&id=324644:ukran-es-magyar-cigarettacsempeszek-buktak-le-szabolcsban&catid=51:koezelet&Itemid=76
http://nyirhir.com/index.php?option=com_content&view=article&id=324644:ukran-es-magyar-cigarettacsempeszek-buktak-le-szabolcsban&catid=51:koezelet&Itemid=76
http://www.szon.hu/arokba-borult-a-cigarettacsempeszek-autoja-szabolcsban/2271015
http://www.szon.hu/nyiregyhaza/harmincmillio-forint-erteku-csempeszcigaretta-egy-szabolcsi-kisbuszban/2271554
http://www.szon.hu/nyiregyhaza/harmincmillio-forint-erteku-csempeszcigaretta-egy-szabolcsi-kisbuszban/2271554
http://www.gfk.hu/pressreleases/press_releases/articles/010483/index.hu.html
http://www.gfk.hu/pressreleases/press_releases/articles/010483/index.hu.html
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1. kép 
A cigaretta-

csempészet profitja 
a csempészés 
módja szerint

Forrás: http://index.hu/gazdasag/2013/09/16/csempeszcigik/#

A cigarettacsempészet intézményesedése is finomodott. A tipikusnak tekinthető megoldás (amely nagy profitot 
hozhat, de amihez az áru megvásárlásán és a terjesztés munkáján kívül nem kell speciális tudás és beruházás) az alábbi 
képen látható autóba alig elrejtetten csempészett cigaretta (2. kép).

2. kép 
Autó 

csomagtartójában 
csempészett 

cigaretta

Forrás: http://www.indexkelet.hu/rovatkeret.php?r=6&cikk=33080

http://index.hu/gazdasag/2013/09/16/csempeszcigik/#
http://www.indexkelet.hu/rovatkeret.php?r=6&cikk=33080
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Ennél kisebb, de beruházás- és kockázatmentesen történő cigarettacsempészeti megoldás látható a 3. képen, ami-
nek önellátás vagy legfeljebb szívességi kereskedelem lehet a célja. 

3. kép 
Cigaretta-

csempészet 
könyvben

Forrás: http://www.origo.hu/itthon/20120110-riport-penzugyor-cigarettacsempeszet-az-ukran-
magyar-hataron.html

A következő két kép ennek ellentéte részben tőkeigényessége, részben speciális szaktudásigénye miatt (4. és 5. kép). 
Hiszen az első esetben nem csupán a megfelelő farönköket kell tudni kiválasztani és kivájni, majd szigetelni, de tudni 
kell azt is, hogy hol, mikor és miképpen lehet az átúsztatott szállítmányokat a folyóból kihalászni, s továbbértékesítésre 
alkalmassá tenni. A második képen látható – sikertelen – csempészeti megoldás kevesebb erdészeti szaktudást igényel 
ugyan, de a nagyobb mennyiség és a kisebb rejtettség miatt az ilyen úsztatásnak nagyobb a szervezés-vesztegetés 
(?) igénye.

4. kép 
Csempészett 

cigarettával töltött 
farönkök

Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=3DBhUPuaioI

http://www.origo.hu/itthon/20120110-riport-penzugyor-cigarettacsempeszet-az-ukran-magyar-hataron.html
http://www.origo.hu/itthon/20120110-riport-penzugyor-cigarettacsempeszet-az-ukran-magyar-hataron.html
https://www.youtube.com/watch?v=3DBhUPuaioI
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5. kép 
Csempészett 

cigaretta halászata  
a Tiszán

Forrás: http://zoldpont.blog.hu/2011/04/27/a_cigaretta_csempeszes_viragkora

A csempészet reneszánsza annak ellenére következett be, hogy a 2000-es években több tényező is a csempészet 
visszaszorulása irányába hatott: Ukrajna javuló gazdasági helyzete, a magyar–szlovák és ukrajnai árak közötti különbsé-
gek csökkenése és a csempészeket fenyegető lebukás növekvő kockázata:

„Három teherautó-sofőr (két rutén és egy magyar származású) mellett utaztunk át a magyar–ukrán ha-
táron (és kárpátaljai települések között) heteken keresztül, hogy megfigyeljük a csempészet minden-
napjait. 

Érzékelhető volt, hogy ezekben az esetekben a csempészet az önellátásra, az utazás költségeinek  
a csökkentésére, legfeljebb kisebb profit szerzésére irányult csupán. Ezek olyan kis mértékű csempészést 
jelentenek csupán, amelyek legfeljebb kiegészítő jövedelmet nyújtanak a dolgozóknak, illetve a túlélésre 
elegendők a „taxisok” számára, vagyis olyan munkanélkülieknek, akiknek esélye sincs az állásszerzésre. Ők 
vagy saját maguk számára (vagy némi profit érdekében, amit ismerősöktől szerezhetnek) csempésznek 
egy kevés cigarettát, vagy ha az utas csempészik, akkor ezért felárat kapnak a fuvardíj felett… Termé-
szetesen a vámosok a határ mindkét oldalán ismerik a „taxisokat”, s ezért kisebb vesztegetésre gyakran 
szükség van a munkavégzés során. Erre a hosszadalmas, de nem alapos rutinellenőrzések végén kerül sor, 
amikor a vámos gond nélkül kéri el a 2000 forintot, hogy a „taxis” folytathassa az útját.” (Karas 2009: 69)

Egy kisebb – s jobbára csak magyar vagy kárpátaljaiak által használt – határátkelőhelyen (Lónya) a megfigyelést 
végző kutatók a következőképpen összegezték tapasztalataikat:

http://zoldpont.blog.hu/2011/04/27/a_cigaretta_csempeszes_viragkora
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„A lónyai határátkelőnél a csempészet évek óta működő tevékenység, a közösség számára elfogadott 
életstratégiává vált. Az általunk megkérdezett csempész tiszaadonyi származású és már 1998 óta hoz át  
a határon különböző árucikkeket, amelyeket az ukrán oldalon jóval olcsóbban be tud szerezni. Saját kocsi-
val, és általában egyedül járt ki Mezőkaszonyra, ahol főleg cigarettát vásárolt megrendelésre. A rendszer-
váltás során elveszítette munkáját, ezért nem látott más lehetőséget a pénzkeresésre. »Mások is csinálták, 
valamiből, élni kellett.« A csempészés számára főtevékenység volt, ebből éltek a családjával. A csempészett 
árut Tiszaadonyban árulta általában ismerősöknek, így kialakult egy stabil vevőköre. 

Leggyakrabban csempészett árui a cigaretta, benzin, sör, cukor és vodka voltak. A cigarettából 15–20 
kartont hozott át egy alkalommal. Korán reggel vagy késő délután indult útnak attól függően, hogy 
éppen ki volt a határőr. Megvolt a saját ismerőse, akivel „mindent el lehetett intézni”. Tudta előre, mikor 
lesznek razziák, néha adott kenőpénzt is, de nem minden alkalommal. Volt, hogy naponta kétszer is 
megfordult, de hetente minimum 3-szor biztosan átment Mezőkaszonyra. A cigarettacsempészésen kí-
vül üzemanyag-kereskedéssel is foglalkozott. Üres tankkal ment ki, amit ott a határ túloldalán teletankolt, 
majd otthon leszívta és eladta.

A módszerek változatosak voltak, egymás között az ismerősök adták a tippeket, ötleteket. A mi interjú-
alanyunk leginkább a kocsi ajtajának a belsejébe rejtette el az árut, az ülés mögé vagy a csomagtartó alá. 
A megvásárolt árhoz képest 25–30%-kal adta drágábban a csempészett árukat.

Az uniós csatlakozás után szigorúbb rendszabályok léptek érvénybe, így a csempészés is nehezeb-
bé vált. Ma már csak maximum havonta egyszer jár ki, de egyszerre csak legfeljebb 3 kartonnal hoz át, 
azokat pedig vagy saját részére vagy a legközelebbi rokonainak adja el. Ma már nem tud ebből megélni, 
ezért szociális segélyt kap, és próbál munkát keresni, de évek óta nem talál semmit…” (Bernatova–Rácz 
2013: 11)

A hármashatár szlovák–ukrán szakaszáról kevesebbet tudunk, de amit mégis, az sokban hasonlít a magyar–ukrán 
határról megismert folyamatokhoz. A ’90-es években az ukránok az otthon és a többi KGST-országban termelt javakat 
csempészték át a határon. Aztán, ahogy a KGST-t túlélő termelési kapacitások megszűntek vagy átálltak más javak ter-
melésére, illetve ahogy megjelentek az ázsiai kereskedők a saját távol-keleti beszállítóikkal és értékesítési csatornáikkal, 
továbbá kezdett kiépülni a nyugati kereskedelmi láncok helyi hálózata (kb. 1995 körül), úgy ez a fajta csempészet vesz-
tett jövedelmezőségéből. Két csoport számára maradt a tevékenység profitábilis: a kapuőröknek vagyis azoknak, akik 
finanszírozták, szervezték, illetve vesztegetésekkel fenntartották a folyamatot) és a kiscsempészeknek. Másik irányban 
is működött a kilencvenes években a csempészet, szlovák kiscsempészek vitték áruikat Ungvárig, s ott eladva tettek 
szert csereárura (Williams–Balaž 2002: 328–329)

Egy kis határ menti szlovák faluban (Tiszacsernye), ami amúgy a magyar–ukrán határhoz is közel van (kb. 10 km-re) 
a következő esettanulmány szerint ugyancsak a magyar határszakaszról jól ismert folyamatok mentek végbe a ’90-es 
évek elejétől kezdve:

„…az ukránok különböző termékeket kezdtek el árura bocsájtani a határ túloldalán. Eleinte ezek otthon 
kitermelt zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek és különböző élelmiszerek voltak, amelyek nem hoztak 
olyan nagy nyereséget, mint például a dohány vagy az alkohol árusítása. A cigarettacsempészet képzi  
a legnagyobb forgalmú csempészterméket és a legszélesebb mértékben elterjedt csempészárut. A 90-es 
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évek elejére jellemző, viszonylag enyhe szabályozás nagyobb mennyiségek behozatalát engedélyezte 
akár legális formában is. Az állam azonban gyorsan felismerte saját gazdasági érdekeit és egyre inkább 
szigorítani kezdte a behozatalt. A határátkelők alkalmazottai azonban gyakran ugyanúgy részesei voltak a 
»biznisznek«, ezért még a felső hatalomgyakorlás is nehezen tudta megváltoztatni ezeket a trendeket.  
A hatóságok ilyen esetekben alaposan megfigyelték a folyamatot, mint olyat és a benne szereplő szemé-
lyeket, hogy a megszerzett információk segítségével messzemenő következtetéseket vonhassanak le, 
végső soron azonban jellemzően látványos módon füleltek le vámosokat az elrettentés és az igazságszol-
gáltatás eszményének erősítésére. Az interjúalany elmondása szerint a korrupció széles körben elterjedt 
és bizonyos szinten elfogadott jelenség volt. Az évek során ugyanakkor folyamatosan szigorították az el-
lenőrzést és magukat az ellenőrzőket is, ezért a csempészet jellege folyamatos transzformáción ment 
keresztül. A kezdeti időkben a magánszemélyek a testfelületükön32 vagy táskákba rejtve33 próbáltak meg 
áthozni dohányárut különböző álcázási módszerekkel, ami gyakran végződött kudarccal, mivel a vámo-
sok által felismert trükköket már nem igen lehetett újra alkalmazni. Az ukrán emberek nagymértékű sze-
génysége és rászorultsága miatt azonban fáradhatatlanul próbálkoztak és próbálkoznak mind a mai na-
pig. Az egyik interjúalanyom frappáns megfogalmazása szerint: »A bűnöző mindig egy lépéssel az ellenőrző 
előtt jár, de előbb vagy utóbb, úgyis lebukik.« A »kis emberek« tevékenységében rejlő lehetőségeket termé-
szetesen a szervezett bűnözés is felismerte, ami magasabb körökben zajló, komoly mennyiségű áru 
csempészését eredményezte. Ekkor kezdtek el tehervonatokon és kamionokon elrejtve dohányárut 
csempészni, amiben gyakran a kalauzok és a kocsivizsgálók is aktívan részt vettek. A tapasztalatok szerint 
ezekben az esetekben a szerelvények szinte összes üreges terét megtöltötték dohánnyal, és egy rossz 
mozdulat vagy egy gyanús csavar kellett csupán ahhoz, hogy erre fény derüljön. A vámosok olyan ese-
tekről is beszámoltak, amikor egy »fülesre« támaszkodva végeztek fokozottabb ellenőrzést. A nagy meny-
nyiségű cigarettacsempészet egyik érdekes, csupán néhány évvel felfedezett formája a kivájt farönkök-
ben való szállítás, ahol a belső információk szerint egy véletlen »baleset« folytán derült fény az esetre, 
amikor az átpakolásnál egy farönk a báger irányítójának hibájából leesett, majd kihullott belőle a több 
száz doboz cigaretta. A schengeni egyezmény óta minden egyes Ukrajnából bejött kamion kötelezően 
röntgenellenőrzésen megy át, ami elvileg most már kiküszöböli ezeket a módszereket. Érdekes jelenség 
volt az interjúalanyom visszaemlékezése szerint a 1993-tól 1996-ig közlekedő nemzetközi gyorsvonat, 
amely a romániai Kons tancából közlekedett Varsóba. A vonat hivatalosan turistajáratként volt számon 
tartva, az ellenőrző tapasztalatai szerint azonban roma származású hajléktalan emberek vették leginkább 
igénybe, akik koldulni indultak a lengyel nagyvárosba. Ezeken a vonatokon olyan alacsony mértékű higi-
éniai körülmények uralkodtak, amelyek nem tették lehetővé az alapos ellenőrzést, így gyakorlatilag bármi 
lehetett az utasoknál, az rejtve maradt. Az ellenőrző szervek magasabb pozíciókban lévő vezetőinek kor-
rupt magatartására ad alapos okot az a mai napig bevett gyakorlat, melynek során bizonyos nemzetközi 
vonatokon van egy-egy »zárt kocsi«, melyeket felsőbb utasításokra a vámosoknak nem áll módjukban 
leellenőrizni. Ezekben a kocsikban gyakorlatilag bármi átcsempészhető, mivel azok tartalma soha nem 

32 Előfordult, hogy az utas műanyag végtagba rejtve próbált meg cigarettát csempészni. 
33 A táskákba borotvapengéket dobáltak szét, hogy a vámos kellemetlenül megsértse magát és elálljon az ellenőrzéstől. Ennek eredménye 

azonban az volt, hogy azontúl a táska egész tartalmát az utasokkal pakoltatták ki, így nem tudtak kibújni az ellenőrzés alól.
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derül ki… A személygépkocsiban rejtett csempészet szintén mindennapos gyakorlat, ahol a vasúti csem-
pészethez hasonlóan a jármű különböző üreges beltereibe próbálják meg elrejteni az illegális árut. Ennek 
egyik érdekes formája a gumiabroncs belsejében való szállítás, amire a személygépkocsi szabvány- és 
tényleges súlyának lemérésével lehet többek között lecsapni. A túlzott magabiztosság, a szorongás vagy 
az eltúlzott közvetlenség mind intő jeleket közvetítenek az ellenőrző számára a gyanú felmerülésére. 
Olyan esetek is előfordultak, amikor például a látványosan »dolgos, olajos körmökkel« feltűnően elegáns 
ruházat párosult, ami nehezen összeegyeztethető jelenség, és szintén gyanúra adhat okot. Az autóbu-
szokkal való átkelés során általában az utasok »összedobtak« egy bizonyos összeget, amit az útlevélbe 
helyezve adtak át a vámosnak, ezzel is jelezve a »mérsékelt ellenőrzés« igényét. A borítékba rejtett összeg 
nagysága általában sorozatos próbálkozás folyamatának az eredménye volt, és ellenőrzők szerint is válto-
zott. Ugyanakkor ezt természetesen nem lehetett bárkivel megcsinálni, ezért előre meghatározott idő-
pontokban és egyeztetés után került sor az effajta »tranzakciókra« az utasok és a korrupcióra hajlamos 
vámosok között. Az interjúalany nyilatkozata szerint az ukrán oldalon helyenként a mai napig bevett gya-
korlat minden egyes ellenőrző szerv (útlevélkezelők, vámosok, sorompós, katona) lefizetése abban az 
esetben is, ha illegális áru nélkül kel át valaki a határon. Ez már bevett és kötelező jellegű szokásként 
ágyazta be magát a határátlépés folyamatába. A cigaretta utáni második legnagyobb csempészáru  
a szóban forgó határátkelőn az alkohol. A magánszemélyeknek eleinte korhatár nélkül volt megszabva az 
1 liter 40 százalékos emberei fogyasztásra alkalmas szesz, melynek során a gyerekeket felhasználva hoztak 
be nagyobb mennyiségeket. Ez a szabály viszonylag korán megszűnt, és feltétellé vált a felnőtt korhatár 
elérése. Az alkoholcsempészet szervezett jellegének részletesen kidolgozott formájára csupán néhány 
évvel ezelőtt derült fény. A nagy mennyiségű, emberi fogyasztásra alkalmas szeszre természetesen külön-
böző vámtételek voltak kiszabva, ugyanakkor az emberi fogyasztásra nem alkalmas, denaturált szeszre  
a szabályok nem vonatkoztak, mivel ezek hivatalosan gazdasági felhasználás (pl. tisztítószerek) érdekében 
kerültek át a határon. Ezt a szabályozást kihasználva a csempészek megpróbáltak minél nagyobb meny-
nyiségű árut denaturált állapotban behozni, majd különböző vegyi eljárások után ismét emberi fogyasz-
tásra alkalmassá tenni azt. Erre a csempészési formára egy pozsonyi gyárban jöttek rá, ahová időnként és 
egyre nagyobb gyakorisággal szembetűnően kevesebb áru jutott el, mint amennyi a határátkelőn lett 
hivatalosan dokumentálva. Ezt kivédve most már minden egyes alkoholtartalmú árura kivetik a járuléko-
kat, és ha az illető tudja bizonyítani az áru előre meghatározott célba érését, visszakapja a befizetett ösz-
szeget. Az üzemanyag nagybani csempészetét hasonló módszerekkel próbálták meg véghezvinni, annak 
kémiai úton való megmunkálásával. A cigarettacsempészet újszerű formája a határ természeti adottsá-
gait használja ki. A csempészek ezúttal a Tisza folyó sodrásának lehetőségeit fedezték fel, amikor is fekete 
vízálló fóliába burkolva kötnek farönkök aljára cigarettakartonokat, majd egy meghatározott helyen szó 
szerint »kihalásszák« az értékes zsákmányt. A leleplezés óta az ellenőrző szervek csónakokkal próbálják 
megelőzni a csempészeket és kifogni az illegális árut a folyóból. Az utóbbi év legnagyobb szenzációja 
pont ezt a folyamatot igazolja, ami nem más, mint a földalatti alagút felfedezése [6. és 7. kép]. A szóban 
forgó földalatti csempészalagutat 2012 júliusában leplezték le egy Felsőnémeti34 és Alsónémeti közötti 
telken, ahol egy építkezés során gyanúsan sok földet szállítottak el, de mindenesetre többet, mint ameny-

34 Határ menti kisebb települések Szlovákiában.
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nyit egy szokványos építkezés kitermelne. Az alagút 6 méter mélyen és 700 méter hosszan húzódott  
a föld alatt, amelyben egy bányászati kisvasút szállította a csempészárut – a feltételezések szerint – nagy 
mennyiségben. Arról, hogy milyen árut és pontosan milyen mennyiségben szállítottak, nem beszélve 
arról, hogy hány éven keresztül, nincs adat.” (Bernatova–Rácz 2013)

6. kép 
Rejtett alagút Kis- 
és Nagyszelmenc 

között

Forrás:  
Bernatova–Rácz (2013).

7. kép 
A Kis- és 

Nagyszelmenc 
között húzódó 

alagút 
elhelyezkedése

Forrás:  
Bernatova–Rácz (2013). 

A csempészet megakadályozása érdekében tett állami szigorítások körülbelül a ’90-es évek közepén jelentek meg, 
amikor az állam felismerte az illegális kereskedelemből származott veszteségeit és a vámellenőrök korrupt magatartá-
sát. A csempészet azonban akkorra már olyan szinten beágyazódott a határ menti közösségek életébe, hogy azt nem 
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lehetett megváltoztatni egyik napról a másikra. A folyamatos törvényi szigorítások ellenére továbbra is gyakori jelenség 
volt az illegális áruk csempészete, ami ugyanakkor egyre nehezebbé vált az emberek számára. A szigorítások, amellett 
hogy védték az állam belföldi piacát, lakosságuk egészségére is nagy hangsúlyt fektettek, mivel a csempészáruk jelle-
gükből adódóan soha nem estek át semmilyen ellenőrzésen, ami azzal a veszéllyel járt, hogy bármilyen, egészségre 
súlyosan ártalmas anyagot is tartalmazhattak. Vámellenőrök nagy botrányokat keltő lefülelései erős elrettentő hatású-
ak voltak a korrupció visszaszorításában, ami egészen odáig fajult, hogy interjúalanyom szavaival élve: „Aki ma illegális 
árut enged át, az öngyilkos…” Az utóbbi évek politikai változásai olyan intézkedéseket hoztak magukkal, amelyek már 
nem teszik lehetővé a múltban elterjedt csempészési módszerek alkalmazását.

A 2004-es EU-s és egyben shengeni határövezethez való csatlakozás volt az eddigi legszigorúbb aktus, ami a csem-
pészet megakadályozását segítette elő. A ’90-es évekre jellemző törvényhozások és szankciónövekedésekkel szemben 
sokkal nagyobb súlyt helyeztek a védelemre, ami abból adódott, hogy az övezeten belül létező határokat gyakorlati-
lag megszüntették, óriási szabadságot eredményezve ezzel Európa népessége számára. A schengeni övezeten kívül 
eső országok határátkelői így „Európa kapuivá váltak, amit meg kell védeni”. A vámellenőrök folyamatos iskolázása és 
kiképzése mellett például minden egyes átkelőnél röntgenkapukat állították fel, amelyek tüzetesen át tudják világítani  
a járművek egész tartalmát, elméletileg nullára csökkentve ezzel a csempészett áru behozatalát. Az interjúalany el-
mondása szerint ugyanakkor a szóban forgó röntgenkapuk Kínában legyártott, kétes minőségű és olcsó biztonsági 
berendezkedések voltak, amelyek a gyakorlatban igencsak megbízhatatlanul működtek. A fejezet végére az interjúala-
nyom kifejező idézetével tennék pontot: 

„Az az állapot soha nem fog beállni, hogy semmi se jöjjön be. Amíg ilyen mértékű lesz a szegénység, 
ezek az emberek mindig próbálkozni fognak, mert nagyon kreatívak. Az ukrán határt nekünk, szlovákok-
nak, magyaroknak és lengyeleknek kellene lefedni. De ameddig nincs nemzetközi együttműködés, addig 
nem fog tudni megoldódni ez a probléma.” (Bernatova–Rácz 2013: 18)
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Elérhetőségi és forgalmi viszonyok
SzAlkAi gábor

A tAnulmány az elérhetőségi viszonyok alapvetéseinek vizsgálatára vállalkozik, bemutatva előbb az elérhetőség fogal-
mát, mérési, térképezési módszereit. Ezt követően a kelet-magyarországi és kelet-szlovákiai, valamint nyugat-ukrajnai 
vizsgálati térség elérhetőségi viszonyainak bemutatása következik, melyet a térségek elérhetőségi tipizálása zár. 

Adalékok az elérhetőség fogalmának értelmezéséhez 

A technikai fejlődés az elérhetőség lehetőségeinek változásán keresztül (is) folyamatosan módosítja a Föld különböző 
pontjai közötti kapcsolatrendszereket. A szóhoz pozitív jelentéstartalom társul, elérni tudni valamit a cselekvő szem-
pontjából jó dolog, azonban az elérni kívánt térség szempontjából nem feltétlenül pozitív a hatás. Fleischer (2001) az 
elérhetőség javítása kapcsán arra figyelmeztet, hogy amennyiben nagyjából nem kiegyenlített fejlettségű területek 
kerülnek kapcsolatba egymással, a fellépő hatások nem csupán aszimmetrikusak, de az egyik térség számára kifejezet-
ten hátrányosak is lehetnek: a lokális fejlődéssel szemben a külső függőség erősödése is bekövetkezhet (elvándorlás, 
javak kiszívódása). Ugyanerre figyelmeztet Tóth (2006), amikor az elzártság védő funkcióját emeli ki, felvetve, hogy  
a helyi piacok az erősebb, globális piac áldozataivá válnak. Murányi ezen veszélyhelyzetre már az 1950-es években 
felhívta a figyelmet. (Murányi 1953)

A negatív hatások mellett az elérhetőség javulásának természetesen számos pozitív hatása van. Egyik fontos szerepe 
a szállítási távolság, sebesség és a szállítható terhek tömegének növelése következtében létrehozott új területi munka-
megosztási rendszer, valamint az időtér és a földrajzi tér egymáshoz való viszonyának átalakítása (Dusek–Szalkai 2006). 
Nemcsak gazdasági, de a tudományos transzfer, az idegenforgalom, a hadászat vagy az egészségügy szempont jából 
is elsőrendű a jó elérhetőség biztosítása. Jól példázza ezt a 2000-es évek első felében, az egészségügyi tárca megren-
delésére készült mentőállomási térfelosztási tervezet, amely a lehető legpontosabb elérhetőségi számításokon alapult. 
Ezek segítségével volt (lenne) optimalizálható például a mentőállomások telepítése. 

Az elérhetőség Fleischer (2004) értelmezése szerint azonban nem csak azt jelenti, hogy egy adott célpontot a köz-
lekedési rendszer segítségével minél könnyebben el tudjunk érni. Mára ugyanis a közlekedés feladatává vált az olyan, 
korábban településen belül jelentkező igények ellátása is, amelyek településközivé váltak: így a bevásárlás, a munka,  
a művelődés érdekében, a szuburbanizáció különböző formái következtében ma már számos esetben elhagyjuk a la-
kóhelyünkül szolgáló települést. Fleischer véleménye szerint az ellátási igények kielégítése azonban nem a közlekedés, 
hanem a végpontok elsődleges feladata, a területi ellátórendszerek hiányosságait nem a közlekedésnek kell megoldani 
(Fleischer 2004). A jó elérhetőség tehát kétféle módon valósulhat meg: ha könnyen el tudjuk érni távolabbi célpont-
jainkat, vagy ha a célpontok egyszerűen a közelünkben vannak. Fleischer gondolatmenete szerint a 20-25-szörösére 
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növelt közlekedési sebességgel a közlekedésre fordított idő 95 százalékát meg kellett volna takarítanunk. A technikai 
feltételek javulása következtében azonban nem időt nyertünk, hanem távolságot, a közlekedés társadalmi időráfordí-
tása nem csökkent (Fleischer 1995). Így például a szuburbanizáció nem más, mint a város gépjárműforgalomhoz való 
idomulása, annak közlekedési okokból lehetővé vált szétterülése (Fleischer 2000). 

Az elérhetőség módszertana és ábrázolási lehetőségei

Az elérhetőségi számítások segítségével számos területfejlesztési, közlekedési döntés megalapozható, vizsgálhatók 
a hálózatfejlesztés vagy éppen a visszafejlesztés hatásai, összevethetők a különböző közlekedési módok által kínált 
előnyök. Az elérhetőség ismerete ezért nagy jelentőségű a tervezési munka során. A számítások három alapvető kar-
tográfiai módszerrel (izovonalas, felületkartogram, időtérkép) jeleníthetők meg.

Az elérhetőségi elemzések egyik legnehezebb, de megkerülhetetlen része azon adatbázisok és programok előál-
lítása vagy megszerzése, amelyek a kívánt részletességben ábrázolják a vizsgálati területet. Amennyiben megvásárol-
hatók a szükséges (alapvetően térinformatikai rendszerbe integrált) állományok, nincs különösebb probléma, vannak 
azonban olyan elemzések, amikor nincs, vagy nem hozzáférhető a digitális formájú közlekedési hálózat. Ez akkor állhat 
fenn, ha különösen részletesen kell bemutatni egy kisebb terület viszonyait, olyan területen dolgozunk, ahol nem 
készült még ilyen, vagy történelmi elemzést végzünk, amely időből csak nyomtatott térképen állnak rendelkezésre  
a kívánt információk. 

Ebben az esetben elkerülhetetlen a manuális előkészítés. E munkafázis során a közlekedési hálózatot gráfként kell 
értelmezni, melynek csúcsait konkrét földrajzi helyekkel (településekkel és elágazásokkal), míg a gráfok éleit a telepü-
lések közti hálózati szakaszokkal kell megfeleltetni. Ennek értelmében, a vizsgálat első lépéseként meg kell határozni 
azt a településkört, mely a gráf alapját képzi. Ezen alappontok felvétele után az élek és a hozzájuk tartozó távolsági 
adatok meghatározása a következő lépés, s ebben a fázisban a hálózatot saját tulajdonságai alapján bővíthető tovább 
a gráf: az alappontok közötti legrövidebb hálózati távolságok eléréséhez további, egyedi csúcsokkal (elágazásokkal) 
kell kiegészíteni a gráfot. Az így létrehozott, majd digitalizált gráf képezi a vizsgálatok kiindulópontját, a különböző 
hálózati modellek alapját. 

A távolságadatok kiszámítása már ebben a fázisban lehetséges, az időeredmények előállításához azonban meg kell 
határozni az egyes élek útkategória szerinti hovatartozását, illetve fekvését (településen belüli/átkelési/vagy azon kívül 
eső szakasz). Ennek alapján rendelhető hozzá a szakaszokhoz az a sebességérték, amely a megengedett sebességha-
tárokon belül a legjobban leírja az adott útkategóriára jellemző mozgásokat. A modellbeli sebességértékek a gyorsfor-
galmi utak kivételével alacsonyabbak a megengedett sebességértékeknél, mivel a forgalmi viszonyok általában nem 
teszik lehetővé a megengedett értékek tartós elérését (1. táblázat).

A gráfok digitális feldolgozása után kapott idő- és távolságmátrixok jelentik a következő fázis, a térképi megjelenítés 
bemenő adatait. Az elérhetőségi adatok megjelenítésének alapvetően három módja ismeretes.
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Megengedett és korrigált sebességértékek (km/óra)1. táblázat 

megengedett 
sebesség

modellbeli 
sebesség

Autópálya 130 130

Autóút 110 110

I. rendű főút 90 75

II. rendű főút 90 75

Összekötő út 90 60

Bekötő út 90 60

Állomáshoz vezető út 90 60

Átkelési szakasz – város 50 30

Átkelési szakasz – falu 50 40

Az izovonalas módszer alkalmazása során időadatok térképezése esetén izokrón, távolságadatok térképezésekor 
pedig izodisztancia vonalakat használunk. Az izovonalas módszer az azonos értékű pontokat köti össze, alkalmazása 
abban az esetben indokolt, ha a mért mutató változásában – a megfelelő sűrűséggel megválasztott mérési pontok kö-
zött – lineáris trend feltételezhető. Ebben az esetben a térinformatikai rendszerben helyhez pontosan rögzített mérési 
eredmények között a program interpolációt hajt végre, és a mérési ponttal nem  rendelkező helyekre becsült értéket 
állapít meg. A 1. térkép Magyarország közel 300 településének egymástól mért közúti elérési időinek átlagát ábrázolja. 

1. térkép 
Átlagos időbeli 

elérhetőség  
a közutakon, 2001

Forrás: Szalkai (2001).
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Abban az esetben, ha megfelelő sűrűségű mérési eredményeink vannak, kiküszöbölhető az izovonalas módszer 
azon problémája, hogy nem olvashatók le az egyes településekhez tartozó pontos értékek. Ekkor a felületkarto gram 
módszer használata javasolt, amely minden egyes vizsgálati egységhez a hozzá tartozó pontos értéket rendeli hozzá 
(2. térkép).

2. térkép 
Budapest 

elérhetőségi ideje, 
2005

Forrás: Szalkai (2006).

Végül meg kell említenünk az elérhetőségi térképek egy speciális formáját, az időtérképeket (time-space maps). 
Míg a hagyományos elérhetőségi térképek a térbeli távolságok (arányos) megtartása mellett ábrázolják az időbeli 
relációkat, addig az időtérképek esetében a megjelenített távolságok nem a földrajzi távolsággal, hanem a pontok 
közötti elérhetőségi idővel arányosak. Azaz két egymástól rövid idő alatt elérhető pont közel, két egymástól hosszabb 
idő alatt elérhető pont távol kerül egymástól a térképen. A térkép a Budapesttől mért, elérési időkkel torzított időteret 
ábrázolja (3. térkép).

Magyarország időtérképén a rendszerváltáskor fennállott 1990. januári állapot és a 2009-es helyzet vethető össze. 
Megfigyelhető, hogy a gyorsforgalmi hálózat fejlesztése következtében javult a megyeközpontok, határ menti térsé-
gek fővárosból való elérhetősége, így a térképen az ország elérhetőségi időtere zsugorodott.

Vizsgálataink során, mivel települési adatokkal dolgoztunk, a felületi kartogram módszer segítségével ábrázoltuk az 
elérhetőségi időket.1

1 A számítások elvégzéséhez rendelkezésre állt a Magyar Közút Kht. által kezelt Országos Közúti Adatbank (OKA), amely valamennyi magyar-
országi állami kezelésű út adatait tartalmazza. Szlovák oldalról sikerült beszerezni egy teljes körű térinformatikai út- és településhálózati 
adatbázist, amelyet jelentős ráfordítással sikerült a rendszerbe integrálni. Az ukrán oldalon azonban manuálisan kellett elvégezni mind az 
úthálózat digitalizálását, mind a településsoros alaptérkép előállítását. 
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3. térkép 
Magyarország 

Budapestről mért 
elérhetőségi 

időterei, 1990, 2009

Forrás: saját 
szerkesztés.

Elérhetőség a magyar határ keleti térségében

Vizsgálatunk elsődleges célja az ukrán és a keleti szlovák határszakasz fél-, illetve egyórás határzónájának meghatáro-
zása volt. 

Kutatásunk a határátkelőktől személygépkocsival 30, illetve 60 perc alatt elérhető sávra terjedt ki. A 30 és 60 perc 
közti zónából csupán kontrollcsoportos településeket válogattunk ki, a terepi adatfelvétel a 30 perces zóna települé-
seire korlátozódott. Ennek oka, hogy ezen idő-távolság még nem jelent kognitív blokkot a mobilitásban, és az utazási 
költségekre vonatkozó kutatások is egy ilyen, szűkebb zónában igazolják a fokozott mobilitási hajlandóságot.

A szlovák határon a legrégebbi tornyosnémeti és sátoraljaújhelyi átkelő mellett 1995-ben nyitották meg a Pácin 
és Nagykövesd közti átkelőt, majd a schengeni csatlakozással vált lehetővé a Lácacséke és Perbenyik közti kapcsolat. 
Más pontokon a megfelelő utak hiánya nem tette lehetővé komolyabb forgalom kialakulását. E helyzeten a Hollóháza 
és Eszkáros közti, régi kassai út 2010-es rendbehozatala segített. A sátoraljaújhelyi városi átkelő személygépkocsi-for-
galom számára való újranyitására már terepi felvételünk után, 2011 nyarán került sor, ezért ez az átkelő nem szerepel 
számításainkban. Így összességében öt átkelőhöz mérve határoztuk meg a határ 60 perces zónáját.

Az ukrán–magyar határszakasz esetében csak a 30 perces zóna részletes vizsgálata és a 60 perces zóna meghatáro-
zása képezte feladatunkat. A szovjet határszakaszon 1989-ig csak a Záhony és Csap közötti közúti és vasúti átkelőhelyek 
üzemeltek, ezek továbbra is folyamatos üzemben működnek. 1989-ben került sor a további négy átkelő megnyitására, 
Lónya–Kisharangláb, Barabás–Mezőkaszony, Beregsurány–Asztély és Tiszabecs–Tiszaújlak között.

A vizsgálati terület lehatárolása során minden esetben a saját oldali átkelőtől való (határátkelés nélküli) elérhetősé-
get vettük figyelembe (4. térkép).
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4. térkép 
Az ukrán–magyar 

és a keleti szlovák–
magyar határ 30 és 

60 perces zónája

Forrás: saját 
szerkesztés.

Vizsgálatunk során természetesen a határon átnyúló relációk kerülnek előtérbe, így az átkelési idő szerepe nem el-
hanyagolható. A szlovák határon 2007 óta nincsen határellenőrzés, így itt várakozási idővel sem kell számolni. Az ukrán 
határon ugyanakkor továbbra is jelentősek a várakozási idők. 

Megbízható, hosszú távú megfigyelésen alapuló várakozási időre vonatkozó adatot nem sikerült beszerezni, így 
csak a saját és a határon állók szóbeli információira támaszkodhattunk. Ez alapján a kevésbé forgalmas, kis határokon is 
legalább félórás várakozással kell számolni, de Záhonynál nem ritka a 3 órás átkelési idő is. Ennek aszimmetrikus hatását 
szemlélteti a 5. térkép. 

Háromórás várakozás esetén a Záhonytól több mint 300 km-re fekvő Budapest is gyorsabban érhető el a határát-
kelőtől, mint a mindössze néhány kilométerre, ukrán részen fekvő Csap.

A vizsgálati terület nagytérségi helyzetét, valamint a két fővárostól és Lvivtől mért elérhetőségét a 6. térkép szem-
lélteti.

Az elérhetőségi idők nagytérségi szinten tapasztalható érdekessége, hogy a vizsgált térséget a szlovák főváros-
ból a magyar autópálya-hálózaton keresztül gyorsabb megközelíteni, mint Szlovákia határain belül. Pozsony a három 
központ közül így is a legtávolabb fekszik a vizsgált területtől, Budapest elérhetősége az M3-asnak köszönhetően  
a legjobb. Nyugat-Ukrajna központjából a térség 4 órás autóút után érhető el.
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5. térkép 
A Záhonyból mért 
elérési idők értékei 

a határon való  
3 órás várakozás 

esetén

Forrás: saját 
szerkesztés.

6. térkép 
A vizsgált térség 

teljes kiterjedése és 
nagytérségi 

elérhetősége

Forrás: saját 
szerkesztés.
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Térségtípusok a határok és a városhálózat metszetében

A térségek tipizálása során a településeket nemcsak a határhoz, de a városhálózathoz képest is pozícionáljuk. Ennek 
célja a lehetséges térparaméterek (a térbeli helyzetet reprezentáló változók) számának bővítése, hiszen a gazdasági 
fejlettség, társadalmi viszonyok egyik fontos eleme a központi településtől való távolság.

Az ukrán határ menti félórás elérésű térségben a magyarországi és az ukrán oldalon egyaránt hat-hat város talál-
ható; Nyíregyháza és Munkács, mint legnagyobb központok, csak a 30 és 60 perc közötti zónába esnek bele (7. térkép).

7. térkép 
Városok az ukrán–

magyar határ 30 
perces térségében

Forrás: saját 
szerkesztés.

Szintén 12 város található a magyar–szlovák keleti határszakasz 30 perces térségében is, itt azonban a 90 perces 
elérhetőségig került sor a városok számbavételére (8. térkép)

A jelzett átkelőktől mérve a határ 60 perces zónája az Eperjes–Záhony–Miskolc háromszögbe esik. Számításaink 
alapvetően erre a területre vonatkoznak, az elérhetőségi régiótípusok kialakításakor azonban figyelembe vettük a tér-
képen szürkével jelölt, a zóna szélétől fél órán belül fekvő városokat is. Ezek figyelembevételével a magyar oldalon 
elhelyezkedő városok száma még inkább meghaladja a szlovák oldalon találhatókét (2. táblázat).
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8. térkép 
Városok a szlovák–

magyar határ keleti 
térségében

Forrás: saját 
szerkesztés.

A városok száma a magyar–szlovák határ keleti térségében2. táblázat 

Elérés a határtól magyarország Szlovákia Összesen

a szlovák 
városok aránya 

a magyar 
városokhoz 
képest (%) 

0–30 perc 7 5 12 71

30–60 perc 16 3 19 19

60–0 perc 21 7 28 33

Összesen 44 15 59 34

Feltűnő ugyanakkor az aránytalanság, amely az egyes zónák közt és a határ két oldala közt is megfigyelhető. Míg  
a határ közvetlen közelében összesen csak 12 város található, addig Magyarországon a távolabbi térségekben jelentő-
sen magasabb ezek száma, Szlovákiában ugyanakkor nem figyelhető meg ilyen szabályszerű trend. Ennek történelmi, 
településpolitikai és természeti okai egyaránt vannak, szempontunkból mindez a következőkben, a központ-periféria 
vizsgálatánál játszik nagy szerepet. 
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Elérhetőségi tipizálásra csak a szlovák–magyar viszonylatban került sor. Ebben a térségben Kassa (234 ezer fő, 2010) 
és Miskolc (168 ezer fő, 2011) a legnagyobb települések, de a Bodrogköz keleti fele szempontjából Nyíregyháza (118 
ezer fő, 2011) is fontos központ. Több, a 100 ezer főt meghaladó népességű település nem található a térségben, 
egyedül Eperjes (91 ezer fő, 2010) közelíti az értéket, de a határtól való távolsága és Kassa köztes elhelyezkedése miatt  
e település a határ menti kapcsolatok szempontjából nem játszik fontos szerepet.

A városokhoz mért távolság szempontjából eredeti elképzelésünk szerint azon községek elkülönítését tartottuk 
indokoltnak, amelyek a legközelebbi várostól is több mint 30 percre fekszenek. Ilyen település azonban csak egy van  
a vizsgált területen (a bodrogzugi Zalkod), így az elérhetőségi küszöböt 20 percre csökkentettük. Ennek hatására az 
525 településből 74 került a „városhiányos” kategóriába (9. térkép).

9. térkép 
A legközelebbi 

várost 20 percen túl 
elérő térségek 

elhelyezkedése

Forrás: saját 
szerkesztés.

A legmarkánsabb csoportot a Zempléni/Szalánci-hegységben található települések alkotják, melyek három elkülö-
nült tömbre tagolódnak. Különösen nagy a kiterjedése annak a tömbnek, amely egészen Kassáig húzódik. E községek 
a földrajzi térben bár szomszédosak Szlovákia második legnagyobb városával, a központok közti elérési idő a belvárosi 
csúcsforgalmi helyzet miatt mégis jelentősen megnövekszik. 

Szintén 20 perc feletti, várossal szomszédos településcsoportot találunk a Bodrogközben. E helyzet egyik oka, hogy 
Sárospatak városa saját közigazgatási területének északi részén fekszik, azaz a szomszédság ilyen tekintetben csak 
látszólagos. A bodrogzugi falvak valódi hátránya azonban abból fakad, hogy sem a Tiszán, sem a Bodrogon nincsen 
híd Tokaj vagy Rakamaz irányába, modellünkben viszont a kompok – elégtelen tömegközlekedési kapcsolataik miatt 
– nem szerepelnek. 



A hármashatárról  105

Elérhetőségi és forgalmi viszonyok  3

A térképről leolvasható azon települések elhelyezkedése is, amelyeket időkorláttól függetlenül hátrányosan érint 
a határ a legközelebbi város elérhetősége szempontjából. E sraffozással jelölt kategóriába tartozik szinte teljes kiter-
jedésében a szlovák határmente Pácintól nyugatra, míg innen keletre, a városok kizárólag szlovák oldali jelenlétéből 
következően, magyar oldali falvak zárják a határ miatt hátrányos helyzetbe került települések sorát.

Modellünkben a legközelebbi városokat attól függetlenül értelmeztük, hogy azok melyik országban fekszenek. 
Abban az esetben azonban, ha csak a saját országbeli városokat fogadjuk el lehetséges központként, a városhiányos 
területek kiterjedése növekszik. A 20 percen felüli kategóriába kerülő települések többsége Szlovákiában található (10. 
térkép).

10. térkép 
A határ miatt 20 
perc fölé kerülő 

térségek 
elhelyezkedése

Forrás: saját 
szerkesztés.

A legnagyobb tömböt a Sátoraljaújhellyel „szemben” elhelyezkedő szlovákiai falvak jelentik, melyek a központi tele-
pülés kettéosztásának legnagyobb vesztesei voltak. Néhány falu található Kassától délre is, melyekhez a legközelebbi 
„város” Gönc lenne, a szlovák Bodrogközben pedig Nagykövesd veszti el cigándi központját. A magyarországi oldalon 
mindössze két település, Lácacséke és Dámóc kerül 20 perc fölé, amennyiben történelmi központjuk, Királyhelmec 
nem választható központként. 

A határ és a városhálózat elérhetőségi viszonyokat alakító szerepének bemutatását a 90 perces zóna három legna-
gyobb központjától számított elérési térképe zárja (11. térkép). 
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11. térkép 
Miskolc, Kassa és 

Nyíregyháza félórás 
vonzáskörzete

Forrás: saját 
szerkesztés.

A Miskolctól, Kassától és Nyíregyházától mért félórás elérhetőségi izokrónok határ menti szempontból egyetlen 
érdekes vonása, hogy Kassa vonzáskörzete „átterjed” Magyarországra. Hidasnémeti, Tornyosnémeti és Hernádszurdok 
ma történelmi központjuk félórás vonzáskörzetében helyezkednek el.

Forgalom és mobilitás keleti határaink mentén

A vázolt, határ menti városhálózatban fellépő aszimmetriák hatással vannak a határ menti lakosság térbeli mozgásaira 
is. A határ egyik oldalán elhelyezkedő jelentősebb települések vonzáskörzetüket – az egyéb feltételek megfelelő fenn-
állása esetén – kiterjesztik a határ túloldalára is, mivel saját országbeli, korlátozott méretű vonzáskörzetük nem képes 
kielégíteni a fellépő igényeket. Hardi és Lampl (2008) szerint az ingázás a 60 perces izokrónon belül történik, vagyis  
a határral kapcsolatos bármely időnövelő tényező a vonzáskörzet nagyságának csökkenésével jár. 

A vizsgált terület Szlovákiával határos részén a határt átlépő mozgások legfontosabb oka turisztikai volt, ezt követte 
a bevásárlásokhoz kapcsolódó határátlépés. Ezen belül is a tartós fogyasztási cikkek vásárlása intenzívebb határon 
átívelő kapcsolatokat indukált a keleti határszakaszon, mivel a központhiányos térségekhez legközelebbi központ több 
esetben is (pl. Sátoraljaújhely, Királyhelmec, Kassa) a határ túloldalára esik. A mozgásokat tehát a hagyományos köz-
pont-vonzáskörzeti relációk határozzák meg (Hardi 2008).
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E kapcsolatok azonban leginkább a bevásárlásokra terjednek ki, Sátoraljaújhely és Királyhelmec sem bír olyan gaz-
dasági erővel, ami a szomszédos országbeli munkavállalóknak lehetőséget teremtene (Mezei–Tóth 2008). Ez alól Encs 
polgármestere, Bratu László egyetlen kivételt említett meg: a magyarországi építőipari kis- és középvállalkozókat, akik 
rendszeresen dolgoznak szlovák területen. 

Grosz és Tilinger (2008) szerint azonban az EU fejlődésével a tagországok között számos szempontból csökkennek 
majd a különbségek, így a kiegyenlítődés a határ menti térségekben a kapcsolatok, mozgások intenzitásának csökke-
nésével fog járni.

Az ukrán határon szintén csökkenő tendenciát jelző folyamat zajlik, de ennek nem a kiegyenlítődés az oka. Az egy-
kori szovjet határ Magyarország legrövidebb határszakasza volt. Záhony, az egyetlen átkelő azonban inkább az átjárha-
tatlanságot, mint a kapcsolatteremtés szándékát szimbolizálta. Az 1989 után megnyíló további határátkelők jelentősen 
javítottak a korábbi helyzeten, a változás mindmáig fokozatos volt. Hosszabbodott az átkelők nyitva tartása, javultak 
az infrastrukturális feltételek, ennek ellenére az átkelés sebessége továbbra is nagyon kicsi. A határ menti kapcsolatok, 
főleg kulturális, sport és vallási téren azonban így is javultak, a helyzet a határátkelés nehézségei ellenére is összevet-
hetetlen az 1989 előttivel. Szükséges lenne azonban a határátlépéshez beszerzendő úti okmányok és engedélyek 
költségeinek csökkentése, és bizonyos csoportok számára az átlépést külön sávok létrehozásával való egyszerűbbé 
tétele (Baranyi et al. 2008)

A határon átnyúló kapcsolatok szempontjából – az időbeli távolság mellett – kiemelkedő fontosságú a határ két 
oldala közt fennálló árszimmetria. Az ukrán határon ez mindenekelőtt az üzemanyagárak eltérésére igaz.

Magyarországon a 2011. szeptemberi helyzet szerint 390 forint volt az ára egy liter 95-ös benzinnek, Ukrajnában 
ugyanez 250 forintnak megfelelő összeg körül mozgott. A határon átívelő kapcsolatok egyik legfontosabb mozgatóru-
gója ez az árkülönbség (12. térkép).

12. térkép 
Eljutási költségek 

benzinüzemű 
személygépkocsival 

Záhony/Csapról

Forrás: saját 
szerkesztés.
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A 100 kilométerenkénti 7 literes fogyasztással számolt utazási költség alapján (mindkét országban saját benzinárral) 
jelentős különbségek tapasztalhatók a két ország között. Az ukrán oldalon valamennyi izovonal közelebb van a kiin-
dulási településhez, mint a magyar oldalon. Az azonos költséggel elérhető területek Ukrajnában nagyobbak, jól meg-
figyelhető a határ mentén, hogy ugyanazon izovonalak a záhony–csapi átkelőhöz mérve a magyar oldalon közelebb 
„lépnek ki” a határból.

Az olcsó ukrán üzemanyagárak a magyar oldali kutak árait is befolyásolják (13. térkép).

13. térkép 
Üzemanyagárak 

Kelet-
Magyarországon, 

2011. október

Forrás: saját 
szerkesztés.

Az ukrán határhoz közelebb eső településeken ugyanis olcsóbb az üzemanyag, mint a szlovák határ menti térség-
ben, a különbség mértéke ugyanakkor nem haladta meg a 10 forintot literenként.

Ezek a különböző térstruktúrákból adódó differenciák együttesen alakítják ki a térség lakóinak mentális térképét, 
azt az akciórádiuszt, ameddig kihat az ukrán határhoz kötődő szürkegazdaság. Személyes tapasztalataink és a szak-
irodalom (Horváth–Kovách 1999) alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mellett a Hajdúság és a Zemplén nyugati 
vidékeiig jut el az ukrán üzemanyag. Forgalmi szempontból, statisztikailag is látványos mennyiségben ugyanakkor 
csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül észlelhető a határmentiség ezen dimenziója. 

A külföldi járművek 2002-es felvétele során jól kivehetők azok a Nyíregyházától kelet felé tartó forgalmi áramok, 
amelyek sugárirányban szétterülve tartottak valamennyi ukrán határátkelő felé (14. térkép)

Ilyen nagymértékű, nem a főutak tranzitforgalmához köthető forgalom az ország egyetlen más (határ)térségében 
sem volt megfigyelhető. 2006-ra azonban változott a helyzet, a forgalom jelentősen visszaesett (15. térkép).
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14. térkép 
A külföldi járművek 

forgalma, 2002

Forrás: 
Közlekedéstudományi 

Intézet, www.kti.hu

15. térkép 
A külföldi járművek 

forgalma, 2006

Forrás: 
Közlekedéstudományi 

Intézet, www.kti.hu

www.kti.hu
http://www.kti.hu
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A visszaesés a 4-es út kivételével valamennyi többi, a határhoz vezető út külföldi forgalomára jellemző volt. A jármű-
vek száma mellett a területi hatókör is csökkent: a forgalom nagy része a határ menti települések sávjára korlátozódott. 
A drasztikus csökkenés feltehetően az ukrán állampolgárokkal szemben bevezetett EU-s szabályokkal áll összefüggés-
ben.

Szintén alacsony forgalmat jelez Kelet-Magyarországon a teljes forgalmat évente (vagy akár folyamatosan) felmérő 
számlálási rendszer (16. térkép).

16. térkép 
Az állami utak 

forgalmi terhelése, 
2007

Forrás: 
Közlekedéstudományi 

Intézet, www.kti.hu

Ez azonban nem csak ennek a határ menti térségnek a jellegzetessége. Míg a külföldi gépjárművek forgalmá-
nak térségi forrása Ukrajna, addig országos szinten ez a centrum részben a főváros, részben Nyugat-Európa. Ezekkel  
a transzeurópai és globális városokhoz köthető forgalmi áramokkal semelyik határtérség nem tud konkurálni. 

Eltérő azonban a helyzet a forgalom változása szempontjából. Kelet-Magyarország az elmúlt évtizedekben mindig 
is a legkisebb forgalmú térségek közé tartozott. Ebben mind a gazdasági helyzet, mind a határátkelők hiánya szerepet 
játszott. A térség forgalma jelenleg sem éri el az országos átlagot, a forgalom növekedése azonban az egyik legmaga-
sabb volt az elmúlt két évtizedben (17. térkép).

http://www.kti.hu
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17. térkép 
A forgalom 

változása 
kistérségenként, 

1985–2006

Adatok forrása: állami 
forgalomszámlálási 

statisztikák.

A szabolcs-szatmár-beregi kistérségek egy részéhez hasonló rátát mindössze a fővárosi agglomeráció és az M1-es 
tengelye tudott felmutatni. A ráta nagysága nyilvánvalóan összefügg az alacsony kiindulási értékkel, a változás azon-
ban nem magyarázható a gazdasági helyzet ilyen mértékű javulásával (Szalkai 2008). 

A legkorábbi, 1988-as és a vizsgálat készítésekor elérhető 2004-es egy főre jutó szja-értékek változása és a forgalom 
1985 és 2006 közötti kistérségi változása közti regressziós vizsgálat nem mutat lényegi összefüggést a két tényező kö-
zött (R2 = 0,18). A keresztmetszeti vizsgálatok ezzel szemben megerősítik a kapcsolat létét, így feltételezhető volt, hogy 
bizonyos egyedi fejlődésű térségek gyengítik az idősoros összefüggést. E sejtést igazolja a hibatagok nagysága által 
kirajzolt speciális térszerkezet (18. térkép).

A szürke színnel jelölt, a jövedelem- és forgalomváltozás közötti kapcsolat alapján szabályszerűen viselkedő kistér-
ségek mellett négy speciális csoport különböztethető meg. A piros tónussal jelölt területek esetében az szja változása 
alapján a vártnál nagyobb, míg a kékkel jelöltek esetében annál kisebb mértékű forgalomváltozás következett be. E két 
csoport oszlik tovább annak függvényében, hogy a kistérség a 2004-es, egy adózóra jutó szja értéke alapján a kistér-
ségi rangsorban átlag alatti vagy átlag feletti volt-e. 

Az így létrejövő négy kategória jó áttekintést ad a speciális helyzetű térségekről és e specialitások okairól. Esetünk-
ben a kiemelkedő forgalomnövekedés a korábbi adminisztratív korlátozások megszűnése utáni „trendre” állást tükrözi. 
A forgalomnövekedés általános tendenciája mellett a történelmi kapcsolatok visszarendeződése, a forgalom közútra 
terelődése és az intenzívvé váló (szürke)gazdasági kapcsolatok állnak a növekedés hátterében. A keleti térség esetében 
az szja és a forgalom nagysága közti aszimmetrikus változás a be nem vallott jövedelmekre utal, vagyis a forgalom ilyen 
mérvű növekedése nem a hivatalos, hanem a határokon átnyúló feketegazdasági kapcsolatokból érkező jövedelem-
ből eredeztethető (Szalkai 2008).
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18. térkép 
A reziduumok által 

kijelölt 
térségtípusok  

a 2006-os fajlagos 
szja tükrében

Adatok forrása: 
APEH SZTADI, állami 
forgalomszámlálási 

statisztikák.

A gazdaság illegalitásának egyik közismert paramétere lehet a (nagytankos) Mercedes típusú gépkocsikkal való 
ellátottság értéke. Feltehetőleg még hitelesebb lett volna csak a 10–15 év feletti korú járműveket számításba venni,  
a kép azonban így is sokatmondó (19. térkép).

19. térkép 
A Mercedes-

ellátottság megyei 
különbségei, 2010

Adatok forrása:  
KSH (2011).
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Az ellátottság e speciális dimenziója csak a főváros környéki térségek és Fejér megye szempontjából mutatja  
a közismert gazdasági trendeket. Ezen megyék mellett ugyanis a klasszikus, elsősorban a szerb és az ukrán határ menti 
„csempészmegyék” az éllovasok. E mutató, hasonlóan az szja-forgalom reziduumhoz, a határ menti rejtett gazdaság 
tükörképe.

A határ mentén lakók a határral kapcsolatban az előnyöket hangsúlyozták elsősorban. Az előnyök között az olcsóbb 
vásárlás, kereskedés, olcsóbb benzin, nagyobb vállalkozássűrűség, megélhetés (pl. átkelőkhöz kötődő munkalehető-
ség) szerepelt, kisebb számban az olcsóbb munkaerőt, a turizmust említették (Kiss 2000). Hasonlóképpen nyilatkozott 
2011 márciusában készült záhonyi interjúnk során a város polgármestere, Háda Imre. Háda kiemelte, hogy a város 
gazdasági ereje a határmentiségnek köszönhető. Elsődlegesen egy technikai ok, a nyomtávváltás az, amely a térség 
gazdaságát meghatározza. Ennek köszönhetően duzzadt a korábban 1000 fős város népessége 4–5000 fő körülire, 
a ’80-as években 8000 ember dolgozott Záhonyban. Jelenleg a vasút és a kapcsolódó cégek már „csak” 3000 főnek 
adnak munkát. De ezen túlmenően a vám, a határőrség, a piacozás és az illegális kereskedelem is jövedelemszerzési 
lehetőséget teremt a térségben lakóknak. A 3–6 órás várakozási idők miatt azonban (legális) napi ingázásról nem tu-
dott. Összességében a polgármester pozitívnak találta Záhony szemszögéből a határ menti helyzetet. Részben Háda 
is említette ugyanakkor a Kiss által citált „ellenérzéseket”: a hátrányok között az idegenekkel összefüggésbe hozott 
nagyobb bűnözés, munkanélküliség, a bérek letörése és általános idegenellenesség szerepelt. A hátrányok közt egy,  
a határátkelőkhöz közeli településeken gyakoribb negatív jelenséget, a nagy forgalmat emelték ki (Kiss 2000)

A forgalomváltozás trendje a két határon különbözőképpen alakult. Ukrán részről, a szovjet időkhöz viszonyított, 
elenyésző forgalom a ’90-es években robbanásszerűen megnövekedett, meghaladta a napi 14 ezer járművet (1. ábra).

1. ábra 
A határforgalom 

változása,  
1985–2009

Adatok forrása:  
állami forgalom-

számlálási statisztikák. 

A ’90-es évek közepe után – az ukrán vámjogszabályok változása hatására – azonban drasztikus visszaesés követ-
kezett, számos árucikket nem érte meg többé behozni. 1997–98-ban Záhony és Tiszabecs átkelőit még a többinél 
is jelentősebb forgalomcsökkenés jellemezte, mivel ezek felújítása miatt a szürkegazdasághoz tartozó forgalom egy 
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része a még korszerűsítetlen, többi átkelőre terelődött. Az ukrán határátkelőkön az üzemanyag-szállítás miatt átkelő 
járművek aránya egyes időszakokban elérte az 50, de akár a 90 százalékot is (Kiss 2000). A 2000-es évek elején újabb 
felfelé ívelő szakasz következett, mely 2004-ben, Magyarország EU-s csatlakozásakor tetőzött. Azt követően – feltehe-
tőleg éppen ennek következtében – viszont drasztikusan visszaesett a forgalom, jelenleg az átkelő járművek száma 
alig haladja meg az 1992-es értékeket.

A szlovák határstatisztika 2004-ig folyamatos, de enyhe növekedést jelez. 2006 után viszont valószínűtlenül növek-
vő trendet tapasztalunk. A határellenőrzés megszűnése tönkretette a korábban jól működő adatfelvételi rendszert,  
a 2009-es adat mindössze egy napi számlálás felszorzott értéke, 24 százalékos hibahatárral. Valószínűtlennek tartom a 
forgalom ilyen rövid idő alatti megháromszorozódását, ezt a szakirodalom sem támasztja alá. Az azonban elfogadha-
tónak tűnik, hogy e korábban többnyire stagnáló forgalmi viszonyokat tükröző térségben az EU-s csatlakozás idősza-
kában növekedésnek indult a forgalom.

Összességében találó Horváth és Kovách (1999) megállapítása, amely a jelenlegi folyamatokat a múlt tükrében 
értelmezi: 

„Azt állítjuk tehát, hogy a KGST-piac és az olajcsempészet nem más, mint az etnikai és táji munkameg-
osztás újbóli intézményesülése a XX. század végének igényeihez igazodva; visszatérés az 1920 előtti, a 
Kárpát-medence népei között spontán módon, alulról szerveződő kereskedelmi kapcsolatokhoz azzal  
a változással, hogy a globalizáció következtében új népelemek is megjelentek, és a fejlettebb infrastruk-
túrának köszönhetően az árubeszerzés geográfiai lehetőségei is nagyobbak.” (Horváth–Kovách 1999: 43)
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Egyház, identitás és határon átnyúló kapcsolatok
Sütő tímEA

A tAnulmány fő kérdéSE, hogy milyen módon kapcsolódik be a Magyar Református Egyház a térségben élők életé-
be, és ennek alapján hogyan járul hozzá a határon átnyúló kapcsolatok fenntartásához. Tehát nem a határ különböző 
oldalain élők vallásosságát vizsgálom, hanem az egyház mint közösségformáló intézmény szerepét a határon átnyúló 
kapcsolatokban. A továbbiakban röviden ismertetem az alkalmazott elméleti és módszertani hátteret, a kutatási terü-
letet, majd a helyszínen készült interjúk és nyílt kérdéses kérdőívek beemelésével a vizsgálat eredményeit.

Elméleti háttér

„Sokak számára még ma sem természetes az egyház jelenléte a társadalomban: helyét inkább a magán-
szférában, a személyes életvitel területén akarnák kijelölni. Az egyház lényegéből adódik, hogy evvel nem 
érheti be: el kell foglalnia az őt megillető helyet a társadalomban, mégpedig avval a küldetéstudattal, 
hogy szava van az emberekhez, s részt kell vállalnia az emberi társadalom fejlesztésében és jobbításá-
ban.” (Horányi 1997: 9)

Hosszú viták folynak arról, hogy a társadalmi szerepvállalás és irányítás alanyi joga-e a mindenkori egyházaknak, 
vagy meg kell-e maradniuk a magánszférában. Ebben nem foglalnék állást, nem is a feladatom, az viszont tényként 
kezelhető, hogy az egyházak az egyéni kezdeményezéseken túl közösségi és intézményes módon meg akarnak jelen-
ni a társadalmi hatóerők hatalmi játszmáiban. Ahogy az egyház történelme sok példát kínál arra, hogy egy adott kor 
hogyan hatott az egyház életére, gondolkodására (Horányi–Tamás 1997), ezen állítás fordítottja is érvényes: az egyház 
a történelem során kimagasló módon hatott egy-egy kor, társadalom, közösség eszmevilágára, filozófiai rendszeré-
re, sőt jogrendjére is. A mai magyar (határon inneni és túli) társadalmakban az egyházak, így a református egyház is 
egyike a legelfogadottabb és legmeghatározóbb társadalmi-kulturális mintáknak, mely saját normák és törvényszerű 
cselekvések, mint a liturgia, istentisztelet, közös ünneplés nemcsak az összetartozást erősítik, hanem követendő mintát 
is adnak. Bár az állam és az egyház különválasztásával az egyház elvesztette közvetlen politikai befolyását, működése 
„szükségszerűen kapcsolódik a közélethez, ennek következtében legalábbis egyes akciói politikai megmozdulásként is értel-
meződnek” (Horányi–Tamás 1997: 15). 

A református egyház – az egyház lényegéből adódóan, vagy sem; küldetéstudatból, vagy sem – a társadalmi élet 
szinte minden területén szerepet vállal. Nemcsak a széles körben elfogadott szeretetszolgálatban (értsd: a társada-
lom peremére szorultak megsegítése, betegek és idősek ápolása, fogyatékosok, mozgássérültek gondozása), hanem 
a szociál- és egészségpolitikán kívül az oktatásban, kultúrában, médiában is. Az egyes, vallási alapon szerveződő kö-
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zösségek óvodákat, iskolákat, felsőfokú intézményeket tartanak fenn, ifjúsági klubokat szerveznek, újságokat, rádiókat 
működtetnek, s mindebben a társadalom támogatását is maguk mellett tudhatják. Persze ugyanezt megteszik állami 
és civil szervezetek is, de az egyház lényeges előnye abban áll, hogy pusztán vallási alapon keresztül tud lépni a po-
litikai, nyelvi, sőt (ami esetünkben kiemelten fontos) fizikai határokon is. A vallási identitás és a demokratikus politika 
összefüggése igencsak aktuális témának számít. Hosszú ideje viták folynak arról, hogy a vallási identitás milyen módon 
viszonyul a demokráciához, a pluralista társadalmak problémáihoz, a kisebbségi jogokhoz, a diaszpórában élők hely-
zetéhez. Mindezen viták elérték a vallás politizálódását, „hogy a vallási identitás egyre közvetlenebbül jelenik meg a közélet 
porondján: hatalmi tényezőként pedig, a vallás, természetesen a hatalmi harcok szereplőjévé is válik” (S. Szabó–Grünhut 
2010: 7).

A határon túli magyar közösségek esetében – a kiszámíthatatlan, sokszor traumatikus történelmi folyamatok elle-
nére, vagy éppen ezeknek köszönhetően – az egyház több egy, a helyi közösség társadalmi-szociális szükségleteinek 
kiszolgálására létrejött intézménynél. A diaszpóralétben az egyház fenntartotta vagy megteremtette azokat a szemé-
lyes, családi, rokoni kapcsolatokat, a migrációnak, a közös szenvedéseknek és a közös reménységnek azokat a hajszál-
gyökereit (Komoróczy 2000: 39), amelyek lehetővé tették a hatékony együttműködést elsősorban az anyaországgal, de 
a határ különböző oldalán élő azonos vallású közösségekkel is. Példa erre, hogy „1974-ben a Magyarországi Református 
Egyház közreműködésével engedélyt kap a kárpátaljai egyház két fiatal lelkész felkészítésére az egyházon belül”.1 

Széles körben bizonyított tény, hogy a nemzeti önmeghatározás egyik kulcseleme a vallás, melyet három fő elemre 
lehet bontani: hitre, közösségre és intézményre. A vallásos hitet nevezhetjük látásmódnak, világszemléletnek is, de van 
ennek egy személyes identitásalkotó szerepe is. Ezen felül a vallás közösséget is teremt. A közösségtudat vonatkozik 
mind a közös eredetre, a közös célra, tehát egyfajta összetartozás-tudat, amiben benne van a kölcsönös felelősség egy-
másért és a közös felelősségtudat másokért (Tomka 2011). A református közösségekben – mint a keresztény vallások-
ban általában – a „felebaráti szeretet” az egyik alappillére a közösségi létnek. Ez a „felebaráti szeretet” viszont nemcsak 
egy elvont fogalom, hanem feltétele a közéletben való részvételnek, a közösségi struktúrák kialakításának, a társadalmi 
kommunikációnak, a közösségi, nemzeti tudat ápolásának is. A vallási közösség intézményesített formája az egyház, 
mely a kialakított normák és struktúrák őrzője, a tagok összefogója, melynek legprominensebb képviselője az egyházi 
vezető – esetünkben a lelkész.

Kiemelten fontos szem előtt tartanunk, hogy a vallási és politikai/nemzeti közösségeket ugyanazok az egyének al-
kotják, melyben a morális irányelv a vallás által meghatározott, az egyház által intézményesített, a lelkész által verbalizált 
és hirdetett. Ekképpen a vallás és az egyház elválaszthatatlan a politikai szerveződéstől, a nemzeti önmeghatározástól, 
még akkor is, ha alkotmányosan követendő az állam és egyház elválasztásának elve. E hatás kiváltképp fontos a kisebb-
ségi létben, hiszen kisebbséglétben az identitás könnyebben felerősödik (Gereben–Tomka 2001), sokszor a nemzeti 
ügy képviselete jelenti a rendeltetés, a hivatás elfogadását (Imre 2010).

1 A Kárpátaljai Református Egyházkerület honlapja. Az Egyházkerület története. http://refua.tirek.hu/cikk/mutat/akerulettortenete/

http://refua.tirek.hu/cikk/mutat/akerulettortenete/


Intézmények  119

Egyház, identitás és határon átnyúló kapcsolatok  4

A kutatásról

A vizsgálat során többféle kutatási módszert alkalmaztam. A témával foglalkozó szakirodalom feldolgozása mellett saját 
kérdőíves adatgyűjtést (a kérdőívet lásd M2.2. fejezetben), résztvevő megfigyelést és sajtófigyelést végeztem, valamint 
mélyinterjúkat (az interjúvázlatot lásd M2.3. fejezetben) készítettem a kutatási terület mindhárom oldalán. Interjúalanyaim  
a helyi református gyülekezetek vezetői, valamint az egyházi oktatási intézmények vezetői közül kerültek ki. A határon 
átnyúló kapcsolattal rendelkező helyi gyülekezetek kilétének felderítéséhez nagyobb részben az interjúk során szerzett 
információkból indultam ki, de tájékozódtam a magyarországi, az ukrán és a szlovák magyar nyelvű sajtóból, valamint 
az egyházi szervezetek honlapjairól is.

Református egyház a magyar oldalon

Magyarországon 1200 református gyülekezet négy egyházkerületben, illetve 27 egyházmegyében él. A kutatási terüle-
tünk a Magyar Református Egyház közigazgatási besorolása szerint a miskolci központú Tiszáninneni, illetve a debrece-
ni központú Tiszántúli egyházkerületekhez tartozik. Mindkettőnek kiterjedt az intézményi hálózata: iskolákat, szociális 
intézményeket, írott és sugárzott médiát működtetnek. 

A Tiszáninneni Református Egyházkerület 1957-től működik mai közigazgatási formájában, magában foglalja az 
egervölgyi (hevesi), borsod-gömöri, abaúji és zempléni egyházmegyéket.2 A vallási alapú oktatást az egyházkerület-
ben a kutatás idején két óvoda, két általános iskola, egy alapfokú művészetoktatási iskola, illetve két, kollégiumot is 
fenntartó gimnázium biztosítja. Az egyházkerület 2001 óta ún. szeretetotthont is működtet Miskolcon, ahol 20–20 fő 
középsúlyos értelmi sérült gondozott bentlakásos, illetve nappali ellátását biztosítják. Az egyházkerület hivatalos lapja 
a Sárospataki Református Lapok. A lapban külön rovata van az egyes egyházmegyéknek, de az egyházkerületen (sőt az 
országon) kívüli közösségek is minden számban külön rovatban jelennek meg.

A Tiszántúli Református Egyházkerület ugyancsak 1957-től működik mai formájában, és Magyarország legnépe-
sebb kerülete (410 gyülekezetet foglal magában).3 A vallási alapú oktatást az egyházkerületben tíz óvoda, huszonöt 
általános iskola, két alapfokú művészetoktatási iskola, illetve kilenc, kollégiumot is fenntartó gimnázium biztosítja. Az 
egyházkerület nyolc egyházmegyéjének felügyelete alá összesen ötven szociális és egészségügyi intézmény tartozik, 
melyek között akad szeretetotthon fizikai és/vagy szellemi fogyatékosok számára, pszichiátriai ellátás, idősek otthona 
és átmeneti otthon szenvedélybetegek részére is. Az egyházkerület ezeken kívül négy konferencia-központot is létesített. 
Az egyházkerület hivatalos lapja Református Tiszántúl címmel jelenik meg.

Mindkét egyházkerületben működik egy-egy, az egyházi vezetők képzését biztosító felsőfokú intézmény, a Sáros-
pataki Református Teológiai Akadémia, illetve a Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Interjúalanyaim elmon-
dása szerint ezek az intézmények lehetőséget adnak a szlovákiai, de főként az ukrajnai magyar református lelkészek 
képzésére is, hiszen a református teológia magyar nyelvű oktatása Szlovákiában csak egy helyen, Ukrajnában pedig 
egyáltalán nem biztosított. Ezzel a határon átnyúló együttműködés és kapcsolatfenntartás is megalapozódik.

2 A Tiszáninneni Református Egyházkerület hivatalos honlapja. http://www.tirek.hu/cikk/mutat/a-kerulet-tortenete/
3 A Tiszántúli Református Egyházkerület hivatalos honlapja. http://ttre.hu/egyhazkerulet/a-kerulet-tortenete

http://www.tirek.hu/cikk/mutat/a-kerulet-tortenete/
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A két egyházkerület 2005-től közösen működteti az Európa Rádiót, melynek műsorstruktúrája alapvetően közszol-
gálati, helyi és regionális jellegű, és természetesen mindenekelőtt református szellemiségű és értékrendű.4 A heti rend-
szerességgel jelentkező rovatokban kiemelten kapnak helyet a határon túli hírek, események, így folyamatos kapcso-
lattartást teremt a hazai és külföldi közösségek között. 

A határon túlra fókuszáló műsorok szerkesztését a rádió nemzetközi pályázati forrásból finanszírozza, ami nemcsak 
a műsorok elkészítését támogatja, hanem a határon átívelő közös munkát is. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mecha-
nizmus által támogatott „Határon átnyúló együttműködés fejlesztése a magyar–ukrán határtérségben” pályázati prog-
ram keretében az Európa Rádió „Határok nélkül” rádióműsorok készítése és sugárzása magyar–ukrán együttműködésben 
c. pályázata 2009 novemberében 3 millió 819 ezer forintos támogatást nyert el a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és 
Urbanisztikai Nonprofit Kft.-től. A projekt az Európa Rádió és a beregszászi református egyházközség által működtetett 
Sion Rádió részvételével valósult meg, és Nyíregyháza–Záhony, valamint Beregszász vételkörzetében kb. 25 ezer főhöz 
ért el.5

Református egyház a szlovák oldalon

2001-ben a népszámlálási adatok szerint 109 735 református személy élt Szlovákiában (tíz év alatt 25 ezerrel nőtt  
a számuk),6 a magyar reformátusok száma 95 és 100 ezer közé tehető.7 A Szlovákiában élő reformátusok 13–14 száza-
léka szlovák.8 A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egyetlen egyházkerületbe tömörül, melyet kilenc egyház-
megye alkot 204 anya-, 103 leányegyházközséggel és 59 szórványgyülekezettel. A Nagymihályi és az Ondava–hernádi 
Református Egyházmegye a szlovákok kezdeményezésére mint szlovák ügyviteli nyelvű egyházmegye jött létre 1996-
ban. „Az SZRKE szabályozása szerint ezek az egyházmegyék területi autonómiát élveznek, illetve területi elhelyezke-
déstől függetlenül bármelyik szlovákiai református gyülekezet kérheti a szlovák ügyviteli nyelvű egyházmegyékhez 
sorolását.”9 

Az egyház iskolákat és szociális intézményeket működtet, illetve havilapot ad ki Kálvinista Szemle – Kalvínske hlasy 
címmel. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház öt alapiskolát, két gimnáziumot és egy óvodát tart fenn. 1990 óta 
Komáromban, 1992-ben indult Kassán a katechétaképzés10, 1994-től folyik a teológusok képzése is (előbb a komáromi 
Calvin János Teológiai Akadémián, majd a Selye János Egyetemen). Ma az egyházi vezetők felsőfokú képzésére a po-
zsonyi Selye János Egyetem Református Teológia Karán nyílik lehetőség nappali és levelező tagozaton. Itt évente 40 
hallgató alapképzésben, 15 hallgató összevont alap- és mesterképzésben, 4 hallgató pedig doktori képzésben részesül-

4 Az Európa Rádió honlapja. http://www.refradio.eu/radio/euradio/index.php/galeria/mutat/i/2
5 A kutatás első szakasza (2010. május 1. – 2010. augusztus 31.) idején összesen 14 „Határok nélkül” c. rádiós magazinműsor, 14 „Esélyt 

adunk” c. rádiós magazinműsor, illetve 168 „Határ menti hírek” rádiós hírblokk készült el és került sugárzásra.
6 A 2011-es népszámlálási adatok szerint a szlovákiai reformátusok száma 98 797 főre csökkent; a magyar anyanyelvű reformátusok számára 

vonatkozó frissebb adat a tanulmány írásakor nem volt publikus.
7 A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház honlapja. http://www.reformata.sk/egyhazunk/
8 Háttérinformációk a szlovákiai reformátusok csatlakozásához, 2001. 07. 06. http://www.majus22.org/cikk.php?ID_cikk=107
9 Uo.
10 katechéta – lelkipásztori munkatárs, általában hitoktató, aki nem magánemberként, hanem az egyház hitének hivatalos képviselőjeként 

tanít
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het.11 Az egyetem honlapja szerint az itt tanuló diákok többségben szlovákiaiak, de érkeznek magyarországi, romániai 
diákok is, sőt korábban még Ukrajnából, Horvátországból és Hollandiából is jöttek tanulók. Az oktatás magyarul és 
szlovákul zajlik.12

Református egyház az ukrán oldalon

A Kárpátaljai Református Egyházkerület három egyházmegyét foglal magába, a Beregi, a Máramaros–ugocsai, illetve 
az Ungi Egyházmegyéket. A szocializmus idején Ukrajnában a református egyháznak nem volt jogi státusza. Az enge-
délyezett egyházi szolgálat csak az istentiszteleteket, a keresztelést és a  temetést foglalta magában. Külső kapcsolat-
tartásra a 70-es évekig gyakorlatilag semmilyen lehetőség nem volt, a lelkészek száma megcsappant. A kommunizmus 
bukását követően az egyház újraéledt, 1990-ben az állam jogi személynek ismerte el az egyházat.13 Ma az egyház 
négy gimnáziumot, számos szociális intézményt működtet, és egy rádiót Sion Rádió néven. Helyi magyar nyelvű fel-
sőfokú képzésre viszont nincs lehetőség. 2011-ben a Sárospataki Református Teológiai Akadémia és a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola közös képzést indított katachéta-lelkipásztori munkatárs szakon, Beregszászon, levelező 
tagozaton 39 hallgató részvételével.14 

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia (továbbiakban SRTA) munkatársa elmondta:

„Ennek az egyházkerületnek a nagy része határokon túlra is nyúlt, meghatározó reformátusság, magyar 
reformátusság került a határ másik oldalára. (…) Amint a kapcsolatok megerősödhettek a rendszervál-
tás után Sárospataknak különösen is nagy szerepe volt a Felvidék lelkipásztorainak képzésében egészen 
komolya arányban. A mai napig a magyarlakta területek, Kárpátalja, reformátusságának lelkipásztorokat 
hosszú ideig kizárólag Sárospatak képzett a ’70es évektől, és most már Debrecen és Sárospatak vesz részt 
ebben a képzésben. (…) Ebben egy érdekes színfolt – mi úgy érezzük, hogy egy történelmi küldetés 
történt a tavalyi évben – elindíthattuk a katachéta – lelkipásztori munkatárs szakunkat a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskolán, egy kihelyezett képzést akkreditáltunk. (…) Tervünk az egyházi oktatás alap-
jait lerakni, majd azt a saját útjára engedni.” (az SRTA munkatársa)

 Az egységes Magyar Református Egyház

A Kárpát-medencei református egyházak folyamatosan törekedtek az egységes intézményi keret elérésére. Először 
1881-ban egyesült az öt kárpát-medencei református egyház, de a trianoni békeszerződés a határok újrarendezé-
sével az egységesített egyházat is újra feldarabolta. Az egyes államokban működő egyházak liturgiai és egyházjogi 
szempontból is különböző módon fejlődtek. 1990 után sorban alakultak a reformátusok együttműködését támogató,  

11 A Selye János Egyetem Református Teológia Karának honlapja. http://www.selyeuni.sk/frt/
12 A Selye János Egyetem honlapja. http://www.selyeuni.sk/index.php/hu/karok/reformatus-teologiai-kar.html
13 A Kárpátaljai Református Egyházkerület honlapja. http://refua.tirek.hu/cikk/mutat/koszontjuk-megujult-portalunkon/
14 A Sárospataki Református Teológiai Akadémia honlapja. Katakéta-lelkipásztori munkatárs szak indult Beregszászon, 2011. 10. 04. http://

www.srta.tirek.hu/hir/mutat/310/ 
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a magyar reformátusság egységét hirdető szervezetek (1991 – Magyar Reformátusok Világszövetsége, 1995 – Magyar 
Református Egyházak Tanácskozó Zsinata). 2004 nyarán létrehozták a Kárpát-medencei Magyar Református Generális 
Konventet (röviden Generális Konvent), mint újfajta együttműködési formát: a Magyar Református Egyház egységét 
szolgáló tanácskozó és javaslattevő testület, melynek tagjai(?) a Kárpát-medencei magyar református egyházak, egy-
házkerületek és egyházmegyék mindenkori törvényesen megválasztott hivatalban lévő elnökei. A Generális Konvent 
nem állami szabályozás alatt működő egyesület vagy alapítvány, hanem belső egyházi törvények és megállapodások 
alapján működik. 

„A Magyarországi Református Egyház 2005. május 26–27-i zsinati ülésszakán történelmi döntést hozott: az 
egyházi alkotmányban rögzített egyháztagságot a Zsinat kiterjesztette a világ különböző részein élő ma-
gyar reformátusokra. Ezzel (…) jogi formában is megerősítette a magyar református hívek egységét.”15

Az egységes Magyar Református Egyház új.raalapításának gondolata egy közös Református Egyházi Alaptörvény 
megalkotása révén a Generális Konvent 2005. július 7–8-i debreceni ülésén merült fel. A magyar református egyház 
határon átívelő jellegét bizonyítandó 2009. május 22-én Debrecenben az Alkotmány elfogadásával megalakult az 
egységes Magyar Református Egyház a magyarországi református egyházkerületek, az erdélyi, a királyhágó-melléki,  
a délvidéki és a kárpátaljai magyar református egyházrészek egyesítésével. A zsinat ülésén az egyes egyházrészek 
alkotmányjogi egységét mondták ki. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nem csatlakozott az új szervezethez, 
mert a szervezet többnemzetiségűnek tekinti magát 

Az egyesítés egy történelmi helyzet visszaállítását kísérelte meg. Van, aki úgy gondolja, történelmi sebeket orvosol. 

„Létrehoztunk egy közös alkotmányt, ezt a közös alkotmányt aláírtuk, és ezernyolcszáznyolcvanban volt 
egy Magyar Református Egyház a Kárpát-medencében, és mi úgy éreztük, hogy eljött az az idő, amikor 
ezt helyreállíthatjuk úgy, hogy nem az országhatárokra tekintünk, hanem az egységes kultúrára, múltra, 
közös hitvallásra, hitbeli alapokra. Azóta egy egyházként funkcionál, közös szervezeti struktúrák kialakítása 
van most folyamatban. Komoly szemléletmódbeli váltás volt és bizonyos történelmi sebek helyrehozása. 
Ettől mindenképpen erősödött az egyház.” (az SRTA egyik vezetője) 

Egyház, identitás és határon átnyúló kapcsolatok

Az egyház határon átnyúló kapcsolatokban játszott szerepét a következő metszetekben lehet láttatni:

A szolgáltató egyház 

A posztmodern időkben az egyház mint társadalmi intézmény identitásválságba került. Bár a vallás jelentős húzóerőt 
képvisel, ennek hozama a társadalmi-történelmi konfliktusok hatására megcsappant, az egyház jelentősen veszített 

15 A Kárpátaljai Református Egyházkerület honlapja. Az egységes Magyar Református Egyház felé, 2010. 05. 17. http://www.majus22.org/cikk.
php?ID_cikk=33

http://www.majus22.org/cikk.php?ID_cikk=33
http://www.majus22.org/cikk.php?ID_cikk=33
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népszerűségéből. Ennek okát nem egyszerűen a szekularizációban, a világ demisztifikációjában leljük. A társadalom 
nem a vallástól mint koncepciótól fordult el, ezt bizonyítja a különböző új vallási mozgalmak iránt világszerte tanúsí-
tott növekvő érdeklődés is. Gazdasági megvilágításba helyezve egy új oldala merül föl e kérdésnek. Profanizáljuk a 
témát, és tekintsünk az egyházra mint piaci szereplőre. Mint minden szolgáltatónak, a református egyháznak is célja  
a lehető legtöbb „kliens” (esetünkben egyháztag) bevonzása. Ennek érdekében viszont meg kell küzdenie az erősödő 
konkurenciával. A vetélytársak alatt nem csak a hasonló szolgáltatást nyújtó intézményeket kell érteni. A református 
egyház nem a többi létező vagy kialakuló egyház és vallási mozgalom javára veszti el követőit. Sokkal inkább nehéz az 
évtizedek, sőt évszázadok óta ugyanazt az arculatot mutató intézménynek megszólítani az egyre változó világnézetű 
és igényű közönségét, főként a fiatalabb generációt. Ennek érdekében – marketingkifejezéssel élve – a református egy-
háznak újra kell gondolnia a brandjét. Ezt felismerve a református egyház az elsődleges „terméke” (esetünkben a lelki 
szolgálat) mellett különféle szolgáltatásokat nyújt. A közönség heterogenitására reagálva, és valószínűleg az egyház 
univerzalitását is szem előtt tartva, a református egyház újszerű, kiegészítő programokkal és szolgáltatásokkal igyekszik 
elérni minden kor- és társadalmi csoportot és kielégíteni ezek szociális, kulturális és nem utolsósorban hitéleti igényeit. 
Ekképpen az egyházi misszió égisze alatt gyerekeknek, fiataloknak, kismamáknak, egyedülállóknak, időseknek, bete-
geknek, árváknak, kirekesztetteknek (és még sorolhatnánk) szervez klubokat, önképzőköröket, táborokat, kiránduláso-
kat, találkozókat, kulturális és szabadidős programokat, számukra működtet kollégiumokat, intézeteket, otthonokat, 
nyújt morális és/vagy anyagi támogatást, tanácsadást. Mindezekbe bárki bekapcsolódhat világnézeti, vallási vagy ép-
pen földrajzi korlátok/határokra való tekintet nélkül.

Az egyház új feladatainak szükségességét hangsúlyozzák a felsőfokú képzést biztosító egyházi intézmények is.  
A Sárospataki Református Teológiai Akadémia három szakon elindított képzése közül csak egy foglalkozik a teológiai 
oktatással, lelkipásztorok képzésével. Ezen kívül az egyetem lelkipásztori munkatársakat is képez valamint kiemelt fi-
gyelmet fordít a közösségszervezésre is. Az akadémia közösségszervezői képzése négy szakirányban indult el 2010-ben. 
Ezek közül egyik az általános közösségszervezéssel, kommunikációval, marketinggel foglalkozik, egy a roma közössé-
gek szervezésére fókuszál, egy másik az egyházzenei rendezvények, programok, képzések szervezésére összpontosít, 
míg a negyedik a diakónia, szeretetszolgálat és szociális munka fele orientálódik. 

Az állampótló egyház

Kapcsolati hálójából, anyagi hátteréből és világszemléletéből adódóan a református egyház számára egyértelműen 
következik olyan feladatok ellátása, amelyeket hagyományosan állami felelősségnek tekinthetünk. Ily módon az egy-
háznak kiemelt szerepe van a nevelésben-oktatásban, a kulturális élet fenntartásában, a szociális ellátórendszer kialakí-
tásában. Mi több, az egyház olyan helyekre is elér szolgáltatásaival, ahová az állam nem ér vagy nem érhet el. 

„Ezek a régiók borzasztóan kiszolgáltatott és elhagyatott területekké válnak, itt szükségük van a közössé-
geknek – nyilván – a megtartásra. Pluszforrások nem lesznek sem kormányzati, sem egyéb szinten, azon-
ban az egyházak ott vannak, és bizonyos funkciókat át kell vállalnunk, akár a közösségszervezésnek az 
egyháztól független formáiban. Amiben természetesen megvan a református identitás, de nem ugyan-
abban az egyházi, gyülekezeti struktúrában gondolkozunk. Egészen konkrétan: kultúrházak működtetése, 
különböző programok szervezése, szociális ellátórendszer kisebb térségekben való kialakítása.” (az SRTA 
egyik vezetője)



124  Határon átnyúló kapcsolatok

4  Egyház, identitás és határon átnyúló kapcsolatok

Emellett az egyházi szervezetek a politikai és diplomáciai terhektől függetlenül léphetnek át országhatárokat, sűrű 
kapcsolathálójuk révén közelebbi és pontosabb képet kaphatnak az egyes területek, közösségek igényeiről. Így gyor-
sabban és hatékonyabban is érik el őket. Az egységesített Magyar Református Egyház ehhez nemcsak közös értékeket 
és szemléletmódot szolgáltat, hanem egy közös intézményi keretet is létrehoz, közös történelemre, hagyományokra, 
nyelvre épít, közös szimbólumokat (címer, egyesülés napja, szertartások, dalok, szövegek) használ. Ennek alapján mint-
egy államok határán újraszülető államot képvisel.

Az egyház mint identitásformáló elem

„A másként gondolkodás (annak ténye vagy tudata) az ember világ- és önértelmezési lehetőségeinek 
a tudatosságot megőrizni képes módszere, amely módszer egyetlen méltó lehetőséggé szűkül az ön-
nön létét a kinyilatkoztatás és létbe vésettség észlelése alapján meghatározó ember számára. A meg-
határozásnak ez a folyamata lényegében navigációs feladat, ahol a tájékozódás sikere nagyban egy 
személyiségspecifikus szextáns, az identitás helyes használatán múlik. Az identitás öntudattá szilárdulása 
ezért a navigációs készség elvesztésével jár.” (Béres 2000: 27) 

Az egyház szerepe az identitásformálásban, a magyar identitás öntudattá alakításában és megtartásában interjú-
alanyaim szerint megkérdőjelezhetetlen. A megkérdezett lelkészek a határ különböző oldalain egyetértenek abban, 
hogy az egyháznak kohéziós szerepe van, összetartja az országhatáron belül és ezen kívül élő magyarságot, erősíti 
nemzettudatukat.

„Ezt a helyi kontextus jelentősen befolyásolja, hogy ki milyen mértékben tud ebben az egységben [egy-
séges Magyar Református Egyház] részt venni. A realitáshoz hozzátartozik, hogy akár Felvidékre akár Er-
délyre gondolok, nagyon nagy az asszimiláció. Nagyon nehéz megőrizni és ápolni azt a kisebbségi hely-
zetet, ami hosszú ideig sikerült. Ez egy felfokozott veszély, vagy legalábbis egy új helyzetet jelent. Veszély 
a magyarságra nézve, mert ez egy szomorú tény, de az egyházra nézve is.” (az SRTA munkatársa)

Interjúalanyom elismeri, hogy az egyháznak bizonyosan célja az egyesítés révén a megtartó, visszatérítő misszió, 
valamint 

„…az is cél, hogy a magyar identitást erősítse a határon túl (…) elsősorban ez is benne van. Vagy inkább 
másodsorban, hiszen az egyháztest egysége az elsődleges, ami nem az evilági, hanem a transzcendens, 
az egyistenhit felé orientál.” (uő)

Jellemzően „testvérként” utalnak a határ különböző oldalain élő közösségekre: „az egyházak már a rendszerváltás 
előtt is mindent megtettek, hogy ápolják a kapcsolatokat a határon túl élő magyar testvérekkel. Az egyes gyüleke-
zetek között nyilván a rendszerváltás után erősödött fel inkább. Létrejöttek testvértelepülési kapcsolatok”. Egy másik 
magyarországi lelkész szerint: „összetart az anyanyelv, a keresztyén, azon belül a református hit, a közös múlt, a törté-
nelem”. Ugyanakkor a nacionalizmus nem csak a pozitív identitáserősítő kontextusban érhető tetten, megjelennek az 
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etnocentrista utalások is: „elválaszt az országhatár, bár átjárható, és a jelenkori történelem. Északi szomszédaink nem 
híresek barátságukról” – teszi hozzá ugyanaz az interjúalany. 

A magyarországi lelkészek szerint – összhangban a fent leírtakkal – a kisebbségi létben élők magyarságtudata 
erősebb. „A határontúli emberek magyarságtudata sokkal erősebb, mint az anyaországban élőké” – mondja az egyik inter-
júalany. „Vannak [lelkészek], akik átmentek Ukrajnába dolgozni (…) Nekik jobb helyzetük van, mert más az emberek lelkülete, 
lehet, hogy a kisebbségi lét miatt” – fogalmaz egy másik.

A határ úgy fizikai, mint szimbolikus értelemben is él az itt élők tudatában, a megkérdezettek szerint a vallás mint  
a magyar identitás egyik alapeleme, az egyik fő eszköze a határok áthidalásának.

„A felvidékkel kapcsolatban az átjárható határ munkalehetőséget adhat a település és a régió lakóinak, 
ami megfelelő menedzselés hiányában elég gyenge a mi régiónkban. A kárpátaljaiakkal pedig a határ, 
ami elválaszt, mert nehézkes az átjárás. Ami összeköt a magyarságunk és a hitünk, közös ünnepek.” (ma-
gyarországi lelkész)

Egy szlovákiai magyar lelkész pedig így vélekedik:

„Ma a határ nem fizikailag létezik, hanem létezik bennünk is. Mindenütt van előítélet, ahol népek ta-
lálkoznak, ott előítélet is van, de én azt hiszem, ezeket le lehet bontani, még ha nehezebben is, mint  
a fizikai határokat. Viszont ha valaki átmegy, és keresi a régi szép értékeket, ezek a határok egy pillanat alatt 
lebomlanak. Mert kiderül, hogy ugyanazokat az énekeket énekeljük, mint ők, ugyanazt az igehirdetést 
használjuk, tehát ha egy kicsit mélyebbre ásunk, és nem felületesen gondolkodunk, akkor, azt hiszem, 
hogy nagyon mély az a közös múlt, amelyből táplálkozunk mi is és ők is.”

Vallási közösségek és határon átnyúló kapcsolatok

A magyar–szlovák határ eltörlése előrelépés volt, de csak fizikai értelemben. „A határt hiába bontották le, az emberek 
fejében ugyanúgy él, és identitásuknak fontos része a határmentiség” – fogalmaz az egyik interjúalany az uniós csatlakozás 
kapcsán. A mentális határok megszüntetésének egyik eszköze a folyamatos kapcsolattartás, az együttműködések in-
tézményesítése. Interjúalanyainktól megtudtuk: ennek létfeltétele a személyes kapcsolati háló, melynek csomópontjai 
a vallási vezetők: „úgy tapasztalom, a személyes kapcsolattartás az egyetlen, ami az összetartozást erősíti”. A személyes 
kapcsolatháló kialakításában kiemelt szerephez jutnak a felsőfokú oktatást nyújtó egyházi intézmények, esetünkben  
a Sárospataki Református teológia, valamint a Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Ez a két intézmény bizto-
sítja nemcsak a magyarországi, de az ukrajnai és nagyszámú szlovákiai magyar református lelkész képzését.

„Óriási törést jelentenek a trianoni határok, hiszen ennek az egyházkerületnek [volt Tiszántúli Egyházkerü-
let] a nagy része a határokon túlra is nyúlt. Egy meghatározó reformátusság, magyar reformátusság került 
a határ másik oldalára a trianoni döntések következményében, és ez nagy vesztesége volt a Református 
Egyháznak. Amint a kapcsolatok megerősödhettek a rendszerváltás után, Sárospataknak különösen nagy 
szerepe volt, és mind a mai napig a magyarlakta területeknek, Kárpátalja reformátusságának lelkipászto-
rokat hosszú ideig Sárospatak képzett a ’90es évektől, és most már Debrecen és Sárospatak.”



126  Határon átnyúló kapcsolatok

4  Egyház, identitás és határon átnyúló kapcsolatok

Az egyetemi évek alatt kiépült kapcsolatháló pedig megmarad a Magyarországon maradó és az Ukrajnába, Szlo-
vákiába (vissza)menő lelkipásztorok között. Ha a személyes kapcsolathálót sikerül mozgósítani, termékeny kulturális-
szociális együttműködéseknek válik alapjává. Közös rendezvényeket, vetélkedőket, ünnepeket szerveznek, és köl-
csönösen segítik a hátrányos helyzetűeket. Ez az a pont, ahol a határok megnyitása már jelentős különbség. Ukrajna 
esetében, bár léteznek személyes kapcsolatok, sokszor a határátlépés adminisztratív nehézségei miatt azok nem 
tudnak kiteljesedni. 

Kivétel nélkül minden megkérdezett úgy gondolja, hogy az egyháznak feladata a határ közelségéből fakadó külön-
leges helyzettel foglalkozni, az itt élők életminőségén javítani, a határok esetleges negatív hatása okozta problémá-
kat elhárítani. „Azt gondolom, hogy az egyház az egyetlen olyan szervezet, mely a legátfogóbban ismeri az átlagemberek 
életét, életének kérdéseit, problémáit. Így az egyháznak kellene lennie az egyik legfontosabb szociális hálónak” – nyilatkozik 
egy lelkész. Egyik kérdőíves válaszoló így ír: „A mi szolgálatunk a szociális segítségnyújtás lehet, amit végzünk is (gyűjtés 
rászorulóknak, beteglátogatás, segítségnyújtás). Esetleg ilyen szociális segítő hálózat létrehozása jöhet még szóba, ami akár 
a határokon is átívelhet.”

Egy megkérdezett megfogalmazza azt is, hogy az egyháznak nem elég a hitélettel foglalkozni, ennél nagyobb 
szerepet kell vállalnia: „a Szentlélekre van leginkább szükségünk, de felzárkózató programokra a turizmus területén, és a helyi 
kisebbségek problémáira választ adó emberekre is”.

Összefoglalás

A kutatás során alapfeltételezéseink beigazolódtak, a magyar–szlovák–ukrán hármashatár vidékén működő református 
egyház szerepköre messze túlmutat az itt élők hitéleti igényeinek kielégítésén. A kutatás eredményei három fő tézis-
ben fogalmazhatók meg.

Az egyház átvállal olyan feladatokat, amelyeket az államnak nem áll módjában teljesíteni.1. 
A magyar–szlovák–ukrán hármashatár vidékén működő református gyülekezeteknek határokon átívelő identi-2. 
tásformáló-identitásmegőrző szerepük van.
Az egyház feladatának érzi egy határokon átnyúló tudástranszfer-hálózat kiépítését és megőrzését.3. 
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Iskolák a határokon
Sik dorkA – SzécSi Judit

kutAtáSunk célJA a régióban élő magyarországi és határon túli fiatalok határról alkotott véleményének a feltérképe-
zése volt. Milyen lehetőségeket és akadályokat jelent életükben a hármashatár? Mi az iskolarendszer szerepe a határok 
átjárhatóságának, a fiatalok migrációs terveinek és jövőképének alakulása szempontjából?

Reisinger (2008) a szlovák–magyar határon átnyúló oktatási kapcsolatokat vizsgálva megállapította, hogy az iskolák 
egymáshoz való viszonya, határon átnyúló kapcsolatai gyengék, ugyanakkor egyre több diák tanul Magyarországon  
a határ menti szlovák településekről, és akik Magyarországon érettségiznek, azok elsősorban a magyar felsőoktatást 
választják.

Kvalitatív kutatásunk két részből áll az iskolai vezetőkkel folytatott félig strukturált interjúkból és az iskolákban tanuló 
fiatalokkal készített fókuszcsoportos interjúkból. Az egyéni és a fókuszcsoportos interjúk három településen készül-
tek: Szlovákiában a Királyhelmeci Gimnáziumban (Gymnázium Kráľovský Chlmec), Ukrajnában a Beregszászi Magyar 
Gimnáziumban és a Beregszászi 4. számú Kossuth Lajos Középiskolában, valamint Magyarországon a Sátoraljaújhelyi 
Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban. A tanulmányban az alkalmazott módszertan ismertetése 
után az iskolák vezetőivel készült interjúk alapján mutatjuk be az elemzés kontextusát, vagyis a részt vevő iskolák főbb 
jellemzőit, az iskolák gazdasági-társadalmi környezetét, majd röviden ismertetjük a három ország iskolarendszerének 
struktúráját, és ennek részeként a határon túli magyar nyelvű iskolákat érintő szabályozást. Ezt követően ismertetjük  
a fókuszcsoportokban elhangzottakat, majd végül összefoglaljuk a kutatás eredményeit. 

A kutatás módszertana

Kutatásunk során (még a fókuszcsoportokat megelőzően) a megkeresett négy középiskola vezetőségének egy-egy 
tagjával (igazgató, igazgatóhelyettes) készítettünk félig strukturált interjút. Az interjúk során a térség, az adott város, az 
iskola, valamint a határkutatásunk szempontjából releváns, a gyerekeket érintő környezetet, oktatási rendszert, az iskola 
határhoz való viszonyát térképeztük fel. A fiatalok véleményét vizsgáló kutatás módszeréül a fókuszcsoportot válasz-
tottuk, mert ezt a csoportos interjús kutatási módszert tartottuk leginkább alkalmasnak arra, hogy információkat kap-
junk a középiskolás korosztály nézeteit, véleményét, tapasztalatait és jövőre vonatkozó terveit illetően (Vicsek 2006).

A terepmunka során kilenc fókuszcsoportot szerveztünk: hármat Sátoraljaújhelyen és minden további helyszínen 
két-két csoportot. Az iskolák kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy a kutatott régióban minél szélesebb spektrumban 
érjünk el olyan iskolákat, ahol releváns lehet a határ szerepe a diákok életében. Lehetőségeinket azonban behatárolta, 
hogy mely iskolák voltak hajlandóak részt venni a kutatásunkban. Több intézménnyel vettük fel a kapcsolatot a kutatási 
tervben meghatározott régióban, de végül négy intézmény vállalta az együttműködést. Így három elit gimnáziumban 
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és egy átlagos középiskolában szervezhettünk kilenc fókuszcsoportot. Ismerve az iskolák esélyegyenlőtlenségeket új-
ratermelő hatását, az elért diákok többségében a jobb társadalmi helyzetben lévő családokból kerültek ki (Gazsó 1982, 
Róbert Péter 1991).

A fókuszcsoportok kialakításához az iskoláktól kértünk segítséget. Az előzetes egyeztetések során azt kértük, hogy 
lehetőség szerint kor, társadalmi státusz, iskolai eredmények, nem és származás szerint a lehető legheterogénebb 
csoportokat állítsanak össze számunkra. Magyarországon első körben csak határon túli fiatalokkal, a második körben 
vegyesen magyarországi magyar, illetve határon túli magyar diákokkal beszélgettünk. Kárpátalján és a Felvidéken csak 
ukrán, illetve szlovák állampolgárságú diákok járnak az iskolákba; itt az életkor szerint 2 heterogén és 4 homogén 
csoporttal dolgoztunk. A többi szempont alapján (nem, iskolai eredmény, társadalmi státusz) a csoportok vegyes ösz-
szetételt mutattak (1. táblázat). 

A fókuszcsoportok legfontosabb jellemzői1. táblázat 

Fiú lány Honnan kor csoport

Királyhelmec 
2 csoport

5 16
Döntő többség bejár környező 
településekről

17–18 évesek Egy osztály kettébontva

Beregszászi Gimnázium 
2 csoport

9 15
Döntő többség bejár környező 
településekről

14–15 és 17–18 
évesek vegyesen

Heterogén csoport

Beregszászi Szakképző 
2 csoport

10 11 Kevés bejárós 17–18 évesek Egy osztály kettébontva

Sátoraljaújhely (ősz) 
1 csoport

6 9
Csoport fele bejárós, másik fele 
kollégista

14–15 és 17–18 
évesek vegyesen

Sátoraljaújhely (tavasz) 
2 csoport

7 20
Egyharmad bejárós, egyharmad 
kollégista, egyharmad sátoraljaújhelyi

14–15 és 17–18 
évesek vegyesen

18 határon túli magyar,  
9 magyarországi magyar

Noha a kutatásban részt vevő iskolák három hasonló gazdasági helyzetű és méretű településeken találhatók, melyek 
mindegyike a hármashatár közvetlen közelében helyezkedik el, a fókuszcsoportok eredményei nem általánosíthatók  
a határon túli iskolákra. A kiválasztott iskolákba ugyanis főleg jó tanuló, jövőjükről az átlagnál tudatosabban gondolko-
dó középiskolások járnak. Mivel mind a kiválasztott iskolák, mind az iskolákon belül a csoportok kialakításának korlátai 
óhatatlanul szűkítik eredményeink értelmezési kereteit, a kapott eredményeket csak ezen korlátok között tekintjük 
megbízhatónak és általánosíthatónak. 

A fókuszcsoportos beszélgetések átlagosan 55–70 percig tartottak. Egyik csoportban sem kellett eltérni a vezér-
fonaltól.1 Egy kivétellel engedélyt kaptunk a résztvevőktől a fókuszcsoport hanganyagának rögzítésére. Az érintett 
iskolák a gyerekek szüleitől, formanyomtatványunk alapján, írásos engedélyt kértek a vizsgálatban való részvételre, 
amelyeket az iskolák őriznek.

1 Az egyéni és a fókuszcsoportos interjúkat 2011. november 22–24. között Bernát Anikó, Sik Dorka, Simonovits Bori és Szécsi Judit, 2012. 
május 10–12. között Dés Fanni, Fóti Orsolya, Sik Dorka, Sütő Tímea, Szécsi Judit moderálták. Minden kollégának ezúton is köszönjük  
a segítséget. A beszélgetés vezérfonalát és a gyerekekkel szervezett fókuszcsoport módszertani sajátosságait az M2.4. fejezetben közöljük. 
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A fókuszcsoportos kutatás levezetése az elfogadott módszertani megfontolások alapján zajlott (Vicsek 2006),  
a célcsoport azonban megkövetelte a szokásos szakmai gyakorlat átgondolását. A gyerekekkel végzett fókuszcsopor-
tos beszélgetés esetén különösen fontos a nyugodt környezet kialakítása és az egyértelmű szabályok megfogalmazása. 
Az iskolák biztosították a helyet a kutatás elvégzéséhez, így a gyerekeket ismerős és biztonságos környezet vette körül. 
A pedagógusok – egyik csoport kivételével – nem kívántak jelen lenni a beszélgetések során, ami nagyfokú bizalmat 
jelentett felénk, tovább erősítve a gyerekek közreműködését és szabadságukat véleményük vállalására. 

A termeket a frontális oktatás kereteit lebontva közösen rendeztük be, ezzel is elősegítve a meghitt, megnyíló 
légkör megteremtését. A szabályokat közösen fogalmaztuk meg, a titoktartást, egymás véleményének meghallgatását 
és tiszteletben tartását a diákok elfogadhatónak tartották. A tegeződés felajánlását pozitívan fogadták, de nem tudták 
alkalmazni. A bemutatkozáskor ismertettük a kutatás célját, és biztosítottuk a résztvevőket arról, hogy „nincs jó és rossz 
válasz”, „mindenkinek a véleménye egyformán fontos”. A beszélgetés menete úgy zajlott, hogy szabadon szólhattak 
hozzá a különböző témákhoz, és ahol a helyzet megkívánta (sokan akartak megszólalni egyszerre illetve fontos volt 
mindenkinek a válasza, pl. továbbtanulási tervek) ott „körbementünk”. 

A kutatás helyszínei

A kutatás helyszíneit az oktatási intézmények vezetőinek interpretációja alapján mutatjuk be két szempontból: egy-
részt az iskolák alapvető jellemzői, másrészt az iskolákat körülvevő társadalmi gazdasági helyzet alapján.

A négy iskolából három a továbbtanulási arányok objektív mutatói alapján környékének legjobb, legmagasabb 
presztízsű oktatási intézménye: az igazgatónők elmondása szerint a végzősök zöme Magyarországon tanul tovább, 
többségük a végzettség megszerzése után nem tér vissza a régióba. Ezzel szemben a beregszászi középiskola végző-
seinek további élete árnyaltabb képet mutat. Az iskolák összesen öt igazgatójának, illetve helyettesének narratívájában 
megjelenik az a fajta frusztráltság, hogy a legjobb diákok távozásával a térségben nem marad értelmiség, ami a régió 
további leépüléséhez és a határon túl a magyarság eltűnéséhez vezet: 

„Az elszivárgás veszélye az, hogy ha nem lesz művelt magyar, nem lesz semmilyen magyar. Minek jönne 
vissza, mikor nincs munka” (királyhelmeci igh.)

A Királyhelmeci Gimnázium és környezete

A szlovákiai Királyhelmec (Kráľovský Chlmec) a Felső-Bodrogköz legnépesebb települése és regionális központja, lakos-
sága meghaladja a 8000 főt (az iskola igazgatóhelyettese 10 ezer fölöttire becsülte a lakosság számát). Többségében 
magyar nemzetiségű város. A helyi önkormányzat négy magyar nyelvű óvodát és két magyar nyelvű iskolát működtet. 
A Királyhelmeci Gimnázium fenntartója a szlovák állam. Az igazgatóhelyettes a munkanélküliséget 20 százalékosra 
becsüli a járásban, mindenhol leépítések vannak. Szerinte a gazdasági helyzet Rozsnyótól nyugatra Pozsony irányába 
javul, Magyarországon Kisvárdától nyugatra könnyebb munkát találni, északon pedig „kiábrándító a helyzet”.
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„Nincs se egy üzem, se egy informatikai cég Érettségivel ülnek otthon munkanélküliek, sőt fiatalok dip-
lomások, akik Kassán végeztek a Technikán, hazajöttek, mert ők itthon szeretnének boldogulni, de nem 
tudnak, mert nincs itt semmi, nem rúghatnak labdába.” (királyhelmeci igh.)

Az igazgatóhelyettesnek nincs sok ismerete az ukrán–szlovák határon átívelő gazdasági kapcsolatokról, ő maga 
még nem járt Ukrajnában. Az ukrán határ mentén sok ember használja ki az olcsó ukrán csempészáruban rejlő lehető-
ségeket. Legális kereskedelem is van a két ország között, ezt azonban inkább hátrányként éli meg az interjúalany, mert 
a szűkös munkalehetőségeken osztoznia kell Királyhelmecnek és környékének az ukrán határvidékkel.

A Királyhelmeci Gimnáziumban (1. kép) 4 és 8 évfolyamos gimnáziumi képzés van. Minden évben egy magyar és 
egy szlovák nyelvű osztály indul mindkét képzésben. Szerettek volna több osztályt indítani, de sokan elmennek már 
középiskolás korban Magyarországra tanulni, például Sátoraljaújhelyre. A magyar nyelvű osztályokban négy nyelvet 
tanulnak a gyerekek magas óraszámban: magyart, szlovákot, angolt és (a felső évfolyamokban) még egy választott 
idegen nyelvet. A szlovák osztályok magyarul nem tanulnak. Az iskolában mindenki tud magyarul, egy-két gyerek 
jön teljesen szlovák környezetből, szlovák gyerek nem jár magyar tagozatos osztályba. Roma gyerek egy-kettő van  
a „jobbik fajtából, ahol már a szülőknek minimum érettségijük van” (királyhelmeci igh). A szlovák osztályba járók is magya-
rul beszélnek egymással a szünetekben. „Azáltal tanulnak meg ők jobban szlovákul, hogy minden tantárgyat szlovákul kell 
tanulniuk” (uő).

A Királyhelmeci Gimnázium épülete1. kép 

A szülő által kiválasztott alapiskola meghatározza a gyerek iskolai karrierjét: aki magyar osztályban kezd, az nagy 
valószínűséggel magyar iskolában járja végig tanulmányait. Változó, hogy melyik osztály a népszerűbb, attól függ, 
hogy milyen a családok stratégiája, a szülők tapasztalatuk, boldogulási lehetőségeik alapján adják magyar vagy szlovák 
alapiskolába gyereküket. 
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„Kulcsszó az érvényesülés, saját sorsa alapján érvényesült-e, vagy sem. Én magyar iskolába jártam, férjem 
szlovákba, és mindenki hozta a saját példáját, és nehéz volt megegyeznünk, mert ő ügyvéd, én meg 
tanár és igazgatóhelyettes, kicsit lavíroztunk a kettő között, de én győztem. Ő mondta a saját érveit, én 
meg az enyéimet.” (királyhelmeci igh.)

Az európai uniós forrásokból nemrég újították fel az iskola épületét, osztálytermeit, számos közösségi teret alakítot-
tak ki, ami élhetővé és barátságossá teszi az iskolát. Nemcsak a legújabb informatikai eszközökkel szerelték fel, hanem 
a közös társalgókban tévé, pingpongasztal is segíti a fiatalokat abban, hogy megszeressék iskolájukat.

Sátoraljaújhely és a Kossuth Lajos Gimnázium,  
Szakképző Iskola és Kollégium

Sátoraljaújhely 16 ezer fős város, közvetlenül a magyar–szlovák határ mellett. A városban és környékén is magas a mun-
kanélküliség, a régió egészére jellemző problémák itt is megjelennek. Szlovákia euróövezethez való csatlakozása óta 
Szlovákiából sokan járnak át vásárolni. A sátoraljaújhelyi Tesco a környék legnagyobb bevásárló helye. Dolgozni, tanulni 
is sokan járnak át a környező szlovákiai falvakból. 

A 670 diákot számláló iskolában (2. kép) idegenforgalmi és egészségügyi szakképzés, valamint művészeti alapképzés 
folyik. 

A Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium épülete2. kép 

A két tanítási nyelvű idegenforgalmi szakközépiskola két célnyelve a német és a szlovák 1995 óta, ez az érettségi 
bizonyítványban is szerepel.

„…pontosan azért szlovák célnyelven, hogy a határon túl élő magyar családok gyerekei számára oktatási 
lehetőséget biztosítsunk. Ez az oktatási lehetőség jelenti a szakmát, az idegenforgalmi ismeretek elsajátí-
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tását és jelenti a szlovák nyelv megerősítését, hiszen ezek a határon túli diákjaink magyar anyanyelvűek, 
de nyilván szükségük van ottlétükből adódóan, hogy a szlovák nyelvet is jól beszéljék.” (sátoraljahelyi 
igazgatónő 1)

Bár azzal a szándékkal kezdtek az idegenforgalmi képzésbe, hogy a szlovák ajkú fiatalok számára lehetőséget te-
remtsenek a szlovák alapiskola folytatásaként az anyanyelv gyakorlására, de szlovák anyanyelvűek nem járnak az isko-
lába. 

A határ mint téma nem szerepel az oktatási programban és az iskola profiljában, csak a nyelvtanításban jelenik meg. 
A határ közelsége ellenére sem tanulnak a gyerekek bővebben a két szomszédos országról.

Az iskola életében tavaly tavaszhoz képest két fontos változás történt. 2011. augusztus 1-jétől három középiskolát 
összevontak. A Kossuth Gimnázium lett a központi iskola, új igazgatóval. Beolvadással megszüntettek két szakközép- és 
szakképző iskolát, bár az önálló szakmai vezetésük megmaradt. A már összevont, 1400 tanulót befogadó iskola fenn-
tartója 2012. január 1-jétől a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal. A városban még egy gimnázium kezdte 
meg a működését, amely konkurenciája lehet a Kossuthnak a határon túli diákok tanítását illetően is. Előnye, hogy 
általános iskolát és kollégiumot is működtet, egyházi normatívát kapva színvonalasabb, infrastruktúrában gazdagabb 
oktatást tud kínálni. Sárospatakon új megyei fenntartású gimnázium épült, és kezdte meg az új tanévet. Mindezen 
változtatások hatására a Kossuth a gimnáziumi képzést szeretné erősíteni.

„…vannak dicsekedni valóink, nem mondhatnám, hogy nincsenek (például egy diákunk az OKTV bioló-
gia 9. helyezettje), de a tényekkel mi sem tudunk mit csinálni. Eddig sikerült megőrizni a 200 éves patináját 
az iskolának, de most nem tudjuk mi lesz, (…) a demográfiai hullámvölgy is most éri el a középiskolákat. 
(…) Most nem az állami a legolcsóbb…” (sátoraljaújhelyi igazgatónő 2)

Az iskolaegyesítés, a fenntartóváltások, a közoktatási és felsőoktatási törvények változásai feszültségekkel járó folya-
matok, melyek sok nehézséget és bizonytalanságot okoznak. A fenti változások átrendezik az erőviszonyokat, az iskolák 
közötti sorrendet és a presztízsrangsort. 

Beiskolázáskor az iskola dolgozói utaznak át a határon túli iskolákba, a határ menti településekre. „Átmegyünk, és 
elmondjuk, miért vagyunk jók” (sátoraljahelyi igazgatónő 1). A szülők örömmel jönnek az ilyen bemutatókra, s a „szakmai-
ság és boldogulási lehetőségek” (uő) miatt választják az iskolát. Ugyanakkor a magyarországi tanulmányokhoz tartózko-
dási engedély szükséges, ami a családokra jelentős pénz és időterheket, ügyintézést ró.

Minden évben sokan jelentkeznek a határon túlról az iskolába, elsősorban Szlovákiából, főleg idegenforgalmi kép-
zésre. A tavalyi tanévben 50 tanuló, az idén 47 fő volt határon túli. Egy-két kárpátaljai diák is van az iskolában az egész-
ségügyi képzésre járók között. Minden évfolyamba kb. 10 felvidéki magyar tanuló jelentkezik, a tanulói összlétszám 10 
százalékát sem érik el, az igazgatónő mégis jelentősnek értékeli a számukat. 

„A meghúzott határhoz közeli helyekről, például Királyhelmecről, Nagytárkányból, Kiskövesdről, 
Nagykaposról, Tiszacsernyéről és Bodrogszerdahelyről érkeznek a diákok.” (sátoraljaújhelyi igazgatónő 1)
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A határon túlról érkezők többsége kollégista. Alapiskolájukat (9 évfolyamos) jellemző módon magyar iskolában 
végezték, szeretnének magyarul tovább tanulni. A környező településeknek a város közelebb van, mint a szlovákiai 
városok magyar nyelvű középiskolái. 

Az igazgatónők szerint a határon túli diákok nem alkotnak zárt csoportot, aktívak, hamar beilleszkednek. A szlovák 
oktatási rendszer miatt egy évvel idősebbek, a teljes feloldódáshoz azonban szükség van 2–3 évre. Tanulásban vannak 
nehézségeik, magyar nyelvben lemaradásaik, a szlovák nyelvet könnyebben sajátítják el. Különösen a reáltárgyak tanu-
lása okoz nehézséget, főleg a fogalmak miatt, itt nagy hiányosságaik vannak a magyar nyelvből. A diákközösségekben 
nincs jelentősége, hogy ki honnan jön, megkülönböztetni csak a dallamosabb beszédük, enyhén eltérő írásmódjuk 
alapján lehet őket. Nincs megkülönböztetés a tanárok részéről sem, akik között szintén van áttelepült, vagy óraadó ha-
táron túli magyar. „Olyan, mintha mi lennénk, egyszerűen nem ügy, nem téma, hogy határon túliak, nálunk ez természetes” 
(sátoraljaújhelyi igazgatónő 1). Az új igazgatónő tapasztalatai szerint a határon túli diákok „szabadosabban nyúlnak alko-
holhoz, gyógyszerhez, cigarettához”, lehetséges, hogy mégis van az „áttelepülés” miatt szorongás bennük, s ily módon 
próbálják ezt csökkenteni. 

Határon átívelő kapcsolataik főleg hivatalos, iskolai tanulmányi versenyek mentén vannak, a nagykaposi, nagymihályi, 
kassai és királyhelmeci iskolákkal, de ezek a kapcsolatok esetlegesek, konkrét versenyekhez, tanulmányutakhoz kötőd-
nek. A Szép Magyar Szó Országos Verseny „nagyon nagy színvonalú országos esemény” (sátoraljaújhelyi igazgatónő 1), 
a magyar anyanyelvi mozgalom része. A verseny döntőjének helyszínét minden évben a Kossuth Lajos Gimnázium 
biztosítja. Az iskola számára ez nagy megtiszteltetést és megbecsültséget jelent, maga a verseny kétnapos, a részvevők 
a határon túli és magyarországi versenyre benevezett középiskolák döntősei.

„Együtt laknak a kollégiumban, az elszállásolás együtt történik, mindenképpen kapcsolatba kerülnek egy-
mással.” (sátoraljaújhelyi igh. 1)

Beregszász, a Beregszászi Magyar Gimnázium és  
a Beregszászi 4. számú Kossuth Lajos Középiskola

Beregszász (ukránul Berehove, oroszul Beregovo) városában 26 ezren élnek, és ebből a legutolsó népszámlálási 
adatok alapján a népesség kb. fele vallja magát magyarnak. A város a beregszászi 53 ezer fős járás központja. A város-
ban négy magyar általános és középiskola működik, és a környező falvakban is van magyar nyelven oktató általános 
és középiskola.

A Beregszászi Magyar (nem hivatalosan a Bethlen Gábor) Gimnázium húsz éve indult újra, de

„…nem abban az épületben, ahol korábban (…) volt nekünk egy szép, patinás épületünk, ott ma egy 
ukrán gimnázium működik, a II világháború után jött az orosz uralom, majd az ukrán, és nekünk azt nem 
adták vissza.” (beregszászi gimnázium igh.)

A Beregszászi Magyar Gimnázium (3. kép) egyszerre követi a magyar és az ukrán tantervet is: az első négy évben  
a bővített állami tantervet követik. 
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A Beregszászi Magyar Gimnázium épülete3. kép 

„Programunk kicsit széles körű, mert mi a magyar tantervet is követjük, az ukránt kicsit kiszélesítjük, pót-
órákat tartunk.” (uő)

A második négy évben minden diáknak szakosodnia kell reál vagy humán irányba. Az iskolában 380 magyar szár-
mazású gyerek tanul. Ukrán anyanyelvű gyerek nincs, és mindössze egy-két vegyes házasságból származó tanulója 
van az iskolának. A környéki járásból bejárósak a gyerekek, de 75 gyerek távolabbi járásból származik, ők kollégisták.  
A gimnáziumba negyedik elemi után kerülnek be a gyerekek. A felvételi matematikából és magyar nyelvből van. Kü-
lönbözeti vizsgával nyolcadik osztály után is van lehetőség az iskolába bekerülni. 

Az ukrán iskolarendszerben eddig négy, illetve nyolc évfolyamos képzés folyt, de 2012-től a törvényi szabályozás 
módosítása miatt át kell állniuk a három-, illetve hétéves képzésre. A jelenleg harmadikos gimnazistáknak ezért egy év 
alatt kell megtanulniuk az utolsó két év anyagát, ami nagy terhet ró mind a harmadikos diákokra, mind a tanáraikra.

„Nekünk is fejet kellett hajtanunk a jogszabályok előtt. Utóbbi időben annyi változás volt. Az ukrán rend-
szerváltáskor nekünk hagyták valamiért a 12 évfolyamot, azután ők is áttértek, és végképp nem zavartunk, 
és most nem tudtuk kivédeni. ” (uő) 

A Kossuth Lajos Szakközépiskola több mint százéves (4. kép), és a vizsgálat idején 442 gyerek járt ide. Tizenegy évfo-
lyamos oktatás folyik, az ukrán oktatási rendszernek megfelelően három szinten. „…sima népiskola vagyunk…” (be-
regszászi szki igazgatónő). A diákok az elemi iskolai szint (4 osztály) után jelentkezhetnek át a Bethlen Gimnáziumba, 
arányuk azonban csekély. Mértéke változó, van olyan év, hogy senki sem vált iskolát, és van, hogy tíz gyerek jelentkezik 
át. Jellemzőbb, hogy 9. osztály után váltanak iskolát, szakmát tanulnak (amit a 11. osztály után is megtehetnek.) 

Származásukat tekintve:

„…inkább vegyes házasságokból jönnek a gyerekek, szóval vannak olyan nevűek, ami arra utal, hogy 
ezek nem magyar gyerekek, de ezek magyar gyerekek, vagyis félmagyar gyerekek, vegyes házasságból…” 
(beregszászi szki igazgatónő)
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A Kossuth Lajos 4. számú Szakközépiskola épülete4. kép 

Az iskolának számos határon átnyúló kapcsolata van, és nem csak más iskolákhoz kötődően. Egy kisvárdai civil szer-
vezettel közösen pályáznak, szerveznek programokat a határon túlra, és egy kecskeméti alapítvánnyal több mint tíz-
éves a kapcsolatuk, általuk főként nemzetközi táborokban, sportversenyekben vesznek részt. A magyarországi iskolák 
közül a budapesti Teleki Blanka Gimnáziummal, valamint egy vásárosnaményi iskolával van kapcsolatuk. A rendszeres 
kapcsolatok kialakítását megnehezíti a határon való átkelés bürokratikus volta. 

„Mindig van valami… útlevélproblémánk van…, vízumproblémánk van…, busz- vagy pénzproblémánk 
van…” (beregszászi szki, igazgatónő)

Iskolarendszerek

Az ukrán–szlovák–magyar iskolarendszer, s az előbbi két esetben a magyar iskolák helyzete sokban különbözik, ami 
kihat a fiatalok és szüleik határral kapcsolatos viselkedésére is.

A szlovák oktatási rendszer hasonló a magyarhoz, van azonban néhány – a témánk szempontjából a gyerekek 
iskolaválasztási megfontolásaira kiható – különbség. A szlovák iskolarendszerben a tanítás hatéves korban kezdődik az 
alapiskolában, ami lehet magyar, illetve szlovák nyelvű. A középiskola 4 vagy 8 osztályos, szintén választható nyelvvel. 
A középiskolában mindenki tanul angolt és még egy idegen nyelvet. A magyarul tanuló osztályokban a szlovák nyelv 
is kötelező, azonban nem idegen nyelvként, hanem államnyelvként tanulják (a nyelvtan és nem az idegen nyelv tanu-
lásánál megszokott nyelvi készségek fejlesztése áll az oktatás középpontjában). A szlovák érettségi tárgya a szlovák, az 
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angol és egy választott nyelv, ez utóbbi a magyar anyanyelvű tanulóknak általában a magyar. A magyar tannyelvű in-
tézmények számának növekedése ellenére az iskolákban magyarul tanuló diákok száma és aránya is csökken. Reisinger 
(2008) adatai szerint: míg 1994-ben 63 506 diák, addig 2005-ben közel 51 ezer diák tanult magyarul.

Az ukrán oktatási rendszer jelenlegi struktúrája nagyon bonyolult (1. ábra). Három fokozatra osztott az általánosan 
képző iskolai rendszer: az első fokozat az elemi iskola, második az általános iskola, a harmadik a középiskola az érettsé-
givel. Különböző szakiskolák, líceumok illeszkednek ebbe a struktúrába. Különbség van a középiskolai és a gimnáziu-
mi érettségiben, ez két külön fokozatot jelent. Beregszászon mindkét típusú érettségi megszerzésére van lehetőség 
magyar nyelven. Az általános és a középiskolai képzés együttesen 11 éves. Az oktatási rendszer reformjának részeként 
2012-ig kellett volna bevezetni a 12 osztályos képzést, de 2010-ben az ukrán parlament elfogadta az oktatási törvény 
módosítását, amely eltörölte ezt a változtatást. Hasonlóan a szlovák oktatási rendszerhez, az általános iskolai képzés 
folyik magyar és ukrán nyelven is. A magyar iskolákat választó diákok az ukránt államnyelvként tanulják. A szakképzés 
ukrán anyanyelven folyik az alapiskola elvégzése után.

1. ábra 
Az ukrán oktatási 
rendszer jelenlegi 

struktúrája

Forrás:  
http://mek.niif.

hu/01900/01946/html/
index.htm

Bár nem kérdeztünk rá, a továbbtanulás téma kapcsán mindkét beregszászi fókuszcsoportban előkerült az ukrán 
felsőoktatási rendszert átszövő korrupció.2 Nyílt titok, hogy képesítést, oklevelet lehet pénzért szerezni. Tudják a „tari-
fákat”, mennyibe kerül egy felvételi vizsga vagy egy dolgozat. A helyzet zavarja őket, demoralizálónak érzik, hogy nem  

2 A gyerekek egymást túllicitálva számoltak be a hétköznapi korrupciós történetekről, melyeket az orvosi műhibák részletes taglalásánál 
moderátorként le kellett állítanunk.

http://mek.niif.hu/01900/01946/html/index.htm
http://mek.niif.hu/01900/01946/html/index.htm
http://mek.niif.hu/01900/01946/html/index.htm
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a teljesítmény, hanem a pénz dönt az élet szinte minden területén. Ez a típusú korrupció a magyar nyelvű egyeteme-
ken is jelen van, nem csak az ukrán nyelvűeken.

„A vizsgákért is több helyen kell fizetni, mert akik jobbak, gazdagabbak és odaadják a pénzt, akkor neked 
is oda kell adni a pénzt, hogy bent maradj. Szóval nem annyira számít itt a tudás…” (beregszászi diák)

„Az autóvezetési vizsgán nem engednek át pénz nélkül.” (beregszászi diák)

„Ezért van a sok tudatlan orvos, és műhibaper a kórházakban.” (beregszászi diák)

„Van, aki 18 évesen olyan diplomát vett, amit 24 éves kor előtt nem is lehetne elvégezni.” (beregszászi 
diák)

„Lehet tudni, kit lehet megvenni és kit nem.” (beregszászi diák)

Az ukrán korrupció kérdése a szlovák–magyar határ két oldalán élőkkel folytatott beszélgetések során is előjött – 
más kontextusban.

A magyarországi iskolarendszer átalakulását érintő legfontosabb változások a sátoraljaújhelyi gimnáziumra is kihatnak. 
Különösen a szakképzési idő lerövidülése (3 év alatt szakmunkásvizsga), az iskola-összevonások, a fenntartó változása, 
valamint az egyház szerepének növekedése az oktatásban is jelentős változásokat hoztak az iskola életében. 

A határ mellett két egészségügyi szakközépiskola nyílt Szlovákiában, emiatt az iskola tart a konkurenciától, de ennek 
még nincs látható jele. A Királyhelmeci Gimnáziumot nem említették mint a sátoraljaújhelyi iskola versenytársát, de 
az interjúk és fókuszcsoportokban elhangzottak alapján egyértelmű, hogy a két iskola verseng a diákokért. A határon 
túlról felvételezők pluszpontot kapnak, ami előny a Magyarországon érettségizőkkel szemben. Ráadásul a Magyaror-
szágon tanulók vesztenek egy évet, mert Sátoraljaújhelyen ötéves a képzés. A sátoraljaújhelyi iskola rosszabbul felsze-
relt, mint a felvidéki, és lehetőségük korlátozottabb a szlovák felsőoktatásba bekerülést illetően. A magyarországi iskola 
szerint azonban az utak mindkét ország felsőoktatásába nyitva állnak a gyerekek előtt.

„Az a nagy probléma, hogy a mieinket [királyhelmeci diákok] felveszik Magyarországon, mert pluszpontot 
írnak azért is, mert innen megy. Őket [sátoraljaújhelyi diákok] pedig, ha nem veszik fel valamilyen módon, 
lemaradnak, visszajönnek ide, és nem történik velük semmi, mert hátrányban vannak, mert nincs szlovák 
érettségijük. És valahogy ezt a szülők nem tudják megmagyarázni, vagy nem tudatosítják, vagy mindenki 
azt gondolja, hogy mindenki zseni lesz? Nem tudom, de szerintem nagyobb hátrányban vannak azok 
a gyerekek, akik nem valami szuper gyerekek. Ha idejön, akkor több lehetőség kínálkozik a számára.” 
(királyhelmeci igh.) 

„Erősítsék anyanyelvüket, de a szlovák nyelvet is elsajátítsák. Így tanulhatnak tovább Magyarországon, 
vagy ha úgy hozza a szükség, a kényszer vagy az óhajuk akkor Szlovákiában is, (…) mivel az iskola kétnyel-
vű érettségit ad.” (sátoraljahelyi igazgatónő)
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Határ-identitás-jövő

Milyen közös és eltérő jellemzői vannak a hármashatár mentén tanuló középiskolás diákok gondolkodásának a határral 
kapcsolatos olyan dimenziókban, mint az oktatás és a határon túli világ, a határ szerepe a diákok életében, a határ ha-
tása a diákok identitására és jövőképére? 

Az iskolához, az oktatáshoz és ezen belül a nyelvoktatáshoz való viszony

A diákok mindhárom településen szeretik az iskolájukat, szívesen járnak oda. Az oktatás színvonala, az iskolák presztí-
zse és a határokon átnyúló továbbtanulási perspektívák miatt a gyerekek és családjaik komoly erőfeszítéseket tesznek, 
hogy bekerüljenek ezekbe az iskolákba, és identitásuk fontos részévé válik, ha ez sikerült. Különösen igaz ez a tudatos 
iskolaválasztás a Beregszászi Magyar Gimnázium diákjaira. 

„Nehéz iskola, mert sokat kell tanulni, de aki idejár, az kiváltságosnak érezheti magát.” (beregszászi gimn. 
diák)

A családoknak már a gyerekek iskolarendszerbe való belépésekor választaniuk kell, hogy magyar vagy ukrán/szlo-
vák nyelvű alapiskolába kezdik meg tanulmányaikat, s ez meghatározza továbbtanulási lehetőségeik irányát. A kárpát-
aljai magyar közösségekben elvárás, hogy magyar iskolába járjon a gyerek. 

„Engem tudatosan szántak ide.” (beregszászi gimn. diák)

„Egy magyar gyereknek nem jó, ha ukránul tanul.” (beregszászi gimn. diák)

Ugyanakkor sok gyerek említi, hogy családi, illetve baráti körben vannak, akik tudatosan az államnyelven oktató 
alap-, majd középiskolát választják.

„A barátnőm is ide szeretett volna jönni, de szülei nem engedték, mert ők azt gondolták, ukrán iskolával 
jobban tud boldogulni.”(beregszászi gimn. diák)

„Ismerősöm hatodikos, és ukrán iskolába kezdte anyanyelvi szinten, ezért jól tudja az ukránt.” (beregszászi 
gimn. diák)

„Úgy érdemes menni, ha a családban valaki tudja az ukránt.” (beregszászi gimn. diák)

„Több haverom jár ukrán iskolába, és sok helyen az ukrán iskolába járó gyerekek fele magyar.” (beregszászi 
gimn. diák)

A szakközépiskolában a gimnáziummal szemben több a vegyes házasságból származó, vagy ukrán baráti kapcso-
latot ápoló gyerek, ebből fakadóan a csoport fele tud ukránul. 
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„Szüleimtől tanultam.”(beregszászi szk. diák)

„Édesapám ukrán, apu nem nagyon ért magyarul, ha otthon van, inkább ukránul beszélünk.” (beregszászi 
szk. diák)

„Egyik nagyon jó barátnőm ukrán, egyáltalán nem beszél magyarul.”( beregszászi szk. diák)

„Apu is tud ukránul, mivel itt lakunk, kell.” (beregszászi szk. diák)

„Mindenki tudja, hogy jobb lenne megtanulni ukránul.” (beregszászi szk. diák)

„Vannak ukrán barátaink, emiatt néha akkor is ukránul beszélünk egymással, ha ketten vagyunk” (bereg-
szászi szk. diák) 

Az ukrán nyelvtudás megszerzését befolyásolja a lakóhely típusa is. A faluról származók etnikailag homogén kör-
nyezetből érkeztek, ahol szinte kizárólag magyarok élnek, ők nem beszélnek ukránul, míg a Beregszászon lakók inkább 
elsajátították az ukrán nyelvet.

A megkérdezett királyhelmeci diákok is magyar alapiskolába jártak, ami meghatározza továbbtanulásuk irányát. 
Ellentétben Kárpátaljával, Szlovákiában a határ jelentősége sokkal kisebb a gyerekek életében. Mivel Szlovákia és Ma-
gyarország EU-tagország, kevésbé kell a családoknak már a gyerekek fiatal korában tudatos, életre szóló döntéseket 
hozni. Mivel több csatornája van az egyéni boldogulásnak, szabadabban adhatnak időt maguknak, hogy eldöntsék, 
merre vezessen a fiatalok élete, nem kell korán meghozni a nagy tehetetlenségi erejű döntéseket. Az iskolaválasztás-
ban a nemzetiség és a nyelvtudás mellett jobban tetten érhetők más dimenziók, mint például az érdeklődésnek meg-
felelő szak választása, a földrajzi közelség vagy az előzetes pozitív tapasztalat. Sokan említik, hogy testvéreiket követve 
kerültek az iskolába. 

„Nem voltak konkrét céljaim. Gimi, aztán meglátjuk.” (királyhelmeci diák)

„Szakiskolába szerettem volna menni, de a környéken nem volt olyan szak, ami érdekelne” (királyhelmeci 
diák)

„Közelebb van, mint sátoraljaújhelyi vagy a kaposi.” (királyhelmeci diák)

„Sokkal jobban tudjuk fejleszteni az anyanyelvünket.”(királyhelmeci diák) 

„Három idősebb testvérem idejár, ők ajánlották.” (királyhelmeci diák)

Királyhelmecen a szlovák osztályokkal jó a viszonya a fókuszcsoportban résztvevőknek. Beregszászon ez a kérdés 
nem merült fel, mivel csak magyar nyelven folyik az oktatás.
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„Csak papíron szlovákok, magyarul beszélnek.” (királyhelmeci diák)

„Nagykaposról együtt járunk mindkét osztályba, fura lenne ha nem lennénk jóba.” (királyhelmeci diák)

„Annak előny, aki itt akar tanulni, annak, aki Magyarországon, annak nem.” (királyhelmeci diák)

A sátoraljaújhelyi fókuszcsoportban több királyhelmeci diák is volt, ezért külön rákérdeztünk, hogy a királyhelmeci 
csoportok résztvevői gondoltak-e arra, hogy középiskolai tanulmányaikat Magyarországon végezzék, és ha igen, mi-
lyen szempontok alapján mérlegeltek. Négy okot neveztek meg: Magyarországon kötelező a matematika érettségi, 
sok többletkiadással jár Magyarországon tanulni, spórolnak a felsőoktatás költségeire és a magyarországi képzés egy 
évvel hosszabb.

„Felmerült bennem, de szüleim lebeszéltek, felesleges pénzkidobás, hogy csak hétvégén járjak haza és 
kollégista legyek. Jobb így, hogy közelebb vagyok.” (királyhelmeci diák)

A sátoraljaújhelyi diákok körében is megfigyelhető a tudatos iskolaválasztás. A Magyarországon tanuló felvidéki 
fiatalok már meghozták a döntést, és lehetőségeikből adódóan lépéseket is tettek a magyarországi továbbtanulás 
érdekében. Anyagilag megterhelő Magyarországon tanulniuk, számos bürokratikus procedúrán kell átjutniuk. A kollé-
gisták a családtól való korai elszakadást is említik, mint a cél érdekében hozott áldozatot. 

A határon túli gimnáziumok nagy hangsúlyt fektetnek a nyelvtanulásra. A diákok osztályaiban magyar nyelven fo-
lyik a tanítás, emellett kötelező az államnyelv tanulása. A két város többségében magyar ajkú, a tanulók a mindennapi 
életben nem használják az állami nyelvet, ezért nehézséget okoz ennek elsajátítása az iskolában. A tanterv feltételezi 
a nyelvtudást, ezért az államnyelvnek az irodalmát, nyelvtanát (szótan, mondattan stb.) tanulják. Kárpátalján a fiatalok 
szerint szüleik jobban tudnak oroszul, mint ők most ukránul, de az orosznyelv-tudás inkább negatív, mint pozitív Ukraj-
nában, a tanárok megszólják őket, ha orosz szavakat használnak ukrán beszéd közben.

„Ez is orosz, ez is orosz szó és 6-ost kaptam.” (beregszászi diák)

„8 éve tanulok ukránul, németül csak három éve, és jobban beszélek németül. Az a baj, hogy úgy tanul-
juk az ukránt, hogy a nyelvtant. A fakultatív az, amikor a beszédkészség megy, de nyelvtanozunk sokat, 
amikor megadnak egy mondatot, és alá kell benne húzni az alanyt, az állítmányt, és még a mondatot se 
értjük.” (beregszászi diák)

„Sokszor szégyellek beszélni.” (beregszászi diák)

„Bevezette az állam, hogy kis dolgozatokban be kell számolni, hogy tud az ember, és az elég nehéz.” 
(beregszászi diák)
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Feltételeztük, hogy a fiatalok számára a kétnyelvűség pozitív lehetőségként jelenik meg, de a fókuszcsoportokban 
elhangzottak: a szülők általi iskolaválasztás, saját tapasztalataik a nemzetiségi feszültségekről, a jövőbeni terveik és a 
gazdasági körülmények felülírják ezt. 

„Unokatestvéreim közül mindenki szlovák iskolába jár, és nagyon nehezen ment nekik (…) nem azért, 
mert hülyék voltak, de otthon magyarul beszélnek, magyarul gondolkoznak, és a szakkifejezések például 
matematikából magyarul jutottak az eszébe, de szlovákul kellett mondani az iskolában, emiatt nagy ne-
hézségeik voltak.” (királyhelmeci diák)

„Lehet, hogy nekünk is kell majd a szlovák, ha például műszakira megyünk, akkor meg kell tanulnunk 
ezeket a szavakat újra… Persze tudok valamennyit szlovákul, de nem annyira. De valószínű nehezebb 
dolgunk lesz, mint aki Kassán tanult, aki tud szlovákul.” (királyhelmeci diák)

A királyhelmeci és a beregszászi gimnazisták céljai között a más országban való boldogulás szerepel, így nincsenek 
motiválva, hogy megtanulják az államnyelvet. A kisebbség-többség közötti konfliktus is generálja, hogy nem lehető-
ségként élik meg, hogy ők kétnyelvűek legyenek, hanem hátrányként és kényszerként, a magyar identitásuk csorbítá-
saként. Hozzáállásuk hasonló a rendszerváltás előtt, Magyarországon tapasztalható kötelező orosz nyelv tanulásához, 
vagyis a passzív rezisztencia miatt sok iskolai óra felesleges időtöltés csupán, s nem tanulnak meg egy nyelvet, amire 
az életükben akár szükség is lehet majd. 

„Az ukrán a hivatalos nyelv, aki itt akar maradni, annak érdemes.” (beregszászi diák)

„Azt mondják, hogy nekik könnyebb lesz itt elhelyezkedni.” (beregszászi diák)

„Ha Ukrajnában éltek, tudnotok kell ukránul. És az a baj, hogy igazuk van.” (beregszászi diák)

„Azért tanulnak szlovákul, hogy jobban tudjanak itt érvényesülni.” (királyhelmeci diák)

„Annak jó szlovák osztályba járni, aki itt akar boldogulni.” (királyhelmeci diák)

„Szerintem nem olyan szinten tanítják itt az ukránt, hanem úgy, mintha eleve tudnánk ukránul, és már 
csak fejleszteni kellene, de én egyáltalán nem tudok ukránul, vagyis csak nagyon keveset, és ha itt marad-
nék, ahhoz nekem nagyon sok minden kellene.” (beregszászi diák)

Azok a diákok, akik Sátoraljaújhelyen tanulnak, azaz már átlépték a határt, különösen nagy ellenérzéseket táplálnak 
a szlovák nyelvvel szemben. Olyan jelzőkkel („csúnya”, „nehéz”, „bonyolult”, „felesleges”) illetik a szlovák nyelvet, ami 
megerősíti őket abban, hogy nem érdemes ezt a nyelvet tanulni, energiát fektetni bele.

„Most jöttem rá, hogy nem szeretem a szlovákot, nem az embereket, hanem a nyelvet, mert nem tudom 
megtanulni. A német jobban érdekel.” (sátoraljaújhelyi diák) 
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„Magyarország, jobb, mert magyarul beszélnek, sokkal jobban megértem az embereket.” (sátoraljaújhelyi 
diák)

A szabadon választott idegen nyelvet fontosnak tartják, valós lehetőségként élik meg tudását, és jelentős energiá-
kat fektetnek elsajátítására. 

A határ szerepe a diákok életében

Megfigyelhető az erős kötődés a településhez, ahol születtek, de nagyfokú az elvágyódás is Magyarországra és a tá-
gabb világba, ahol jobb életet remélnek. 

„Én szeretnék maradni, ha nem is ott Felvidéken lakni a szüleimmel, de a határhoz közel, de mindenkép-
pen Magyarország. Ha tehetném, ott laknék a szüleimmel a szülőfalumba, mert, hogy mondjam… van 
egy magyar együttes, a Kárpátia… »Drága felvidék, édes otthonom, sújtson megvetés, ha ezt elhagyom«, 
és amikor ezt meghallottam… Szeretnék ottmaradni, nagyapám is ott él, nagyanyám ott van eltemetve.” 
(sátoraljaújhelyi diák.)

„Nagy terveim nincsenek. Budapestre vagy Miskolcra elmennék, inkább hiányozna ez a környék, nagyon 
húz ide minden, de kíváncsi vagyok arra, hogy milyen ott az élet, hogyan állnám meg a helyem. Kíváncsi-
ság van bennem.” (királyhelmeci diák)

Az összes diák egyöntetűen megfogalmazta, hogy unalmasnak találják saját városukat, nincsen lehetőségük szóra-
kozásra, kultúrára, alig vannak fesztiválok, koncertek. Kárpátalján azonban ez kevésbé jött elő, mivel a tanulók nagyon 
leterheltek, átlagban napi 7 órájuk van, és sokszor estig kell készülniük másnapi óráikra. 

„Nem szeretem, mert kevés a lehetőség, és rosszul vagyok attól, hogy ha elmegyek iskolába, vagy el-
megyek buliba vagy bármilyen rendezvényre, ugyanazokkal az emberekkel vagyok körülvéve. Engem 
megfojt.” (királyhelmeci diák)

„Szeretek a kistelepülésen lakni, csak nincsenek programok, falunap, mert állítólag nincs pénzük. Idősebb 
testvéremnek nincs korosztálya ott. Meg azt utálom benne, hogy mindenki hátba szúrna mindenkit, de 
amúgy jó.” (királyhelmeci diák) 

„Itt nincs munkalehetőség ezen a környéken.” (sátoraljaújhelyi diák)

A megismert, Magyarországon, illetve Királyhelmecen tanulók narratívájának közös központi elemei egyrészt a kis-
település hétköznapjainak érzékelt unalma és a cigányokkal kapcsolatos negatív ítélkezések, érzések. Ezek a szempon-
tok Beregszászon nem jöttek elő a beszélgetések során.

Kárpátalján kevésbé, de Felvidéken egyértelműen megjelent, hogy a városban nincs konfliktus magyarok és az 
ukránok/szlovákok között, míg ahol szórványban élnek a magyarok, több a feszültség kisebbség és többség között.  
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A királyhelmeci diákok Kassát említették, ahol megszólják, ha valaki magyarul beszél, több konfliktusos helyzettel lehet 
találkozni boltokban, szórakozóhelyeken.

„Beregszászon az ukránok és magyarok között megvan a kapcsolat.” (beregszászi diák)

„Itt szeretik a magyarokat [közbeszólás: itt csak magyarok vannak]. Kassán néznek rád, hogy magyarul 
beszélsz.” (királyhelmeci diák)

„Szerintem a magyarok kedvesebbek a szlovákokkal, mint fordítva, meg egymás között is. (királyhelmeci 
diák)

A már Magyarországon tanuló diákoknak a szlovákokkal és Szlovákiával szembeni ellenérzéseik nagyobbak, zömmel 
negatív eseményeket, elemeket említettek a beszélgetés során. A határ átlépésével megjelenik egyfajta elköteleződés 
Magyarország, a magyarság felé, és ezzel párhuzamosan jellemzőek a szlovákokkal kapcsolatos sokkal markánsabb 
ellenérzéseik.

„Szlovákokkal nincs bajunk, nincs ellentét. Papíron mi is szlovákok vagyunk…” (királyhelmeci diák)

„Ha nekimennék valakinek vállal, akkor a szlovák agresszíven reagálna, itt pedig, bocsi-bocsi, mindketten 
elnézést kérnének. Durvábbak az emberek. Azért vannak itt is olyan emberek, de mégis más a helyzet 
itt, Újhelybe’. Ott más az emberek felfogása. Hamarabb verekszenek, és Sátoraljaújhelyen is hamarabb, 
mint Budapesten. De ha például olyan társaság jön össze, ahol mindenki kulturált, és nincsenek cigányok, 
akkor itt sincs balhé. Ez inkább az alkoholmennyiségtől függ, nem annyira a származástól, mert vannak 
normális cigányok is. Általában agresszívebbek a magyarok és a szlovákok is Szlovákiában.” (sátoraljaúj-
helyi diák)

„Magyarországon a szlovákokkal hajlandóak szlovákul beszélni, ha valaki tud. De ez elképzelhetetlen len-
ne Kassán, ott nem szólnak vissza magyarul, ha tudnak, akkor sem.” (sátoraljaújhelyi diák)

„Volt már olyan, hogy ismertem az eladót, tudtam, hogy tud magyarul, magyarul szóltam hozzá, de nem 
volt hajlandó magyarul válaszolni. Gondolom, féltette a munkáját. Biztos változtatott ezen a törvénykezés 
is.” (sátoraljaújhelyi diák)

„Szlovákiában nem szeretik a magyarokat, de inkább Nyugat-Szlovákiában. Kelet-Szlovákiában nem annyi-
ra vészes a helyzet, mert itt több magyar él, lehetséges, hogy nem szólal meg magyarul, de az anyanyelve 
magyar, akármit is mond.” (sátoraljaújhelyi diák)

„Vannak szlovákok, akik meg akarnak tanulni magyarul, mert ha eljön nyáron ide a nagymamájához, úgy 
könnyebb neki, hogy tud magyarul, mert a nagymama nem tud szlovákul.” (sátoraljaújhelyi diák)
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Kárpátalján meglehetősen hasított a magyarok élethelyzete attól, hogy eltérő időzóna szerint élnek. A magyarok a 
közép-európai időzóna szerint, a hivatalos élet és az ukrán lakosság a kijevi idő szerint él. 

„Ha ukránokkal találkozom, akkor tudom, hogy ukrán időről van szó, ha magyarokkal, akkor tudom, hogy 
a magyar időről van szó.” (beregszászi diák)

Az ukránok lakosság magyar nyelvhez való hozzáállása változó, a többség ért magyarul, de megszólalni nem mer, 
ahogy a diákok is értenek ukránul, de nem mernek beszélni, mert félnek, hogy hibásan beszélnek. A rendőrök legin-
kább ukránul beszélnek, az ukrán hivatalos ügyintézésbe a formanyomtatványok szintén ukrán nyelvűek, de szóban 
mindent lehet Beregszászon magyarul is intézni. 

Kárpátalján jellemző, hogy a két nyelv természetes folyamatként összeolvad, vegyesen használják (pl. jelzőlámpa 
helyett szemafor, lépcsőház helyett polijez). A ’kucur’ egy elterjedt „csúfolódó” kifejezés arra, aki keveri az ukrán és 
magyar nyelvet, de nem igazán sértő. Királyhelmeciek a nyelvhasználatban ilyen kapcsolatot nem említettek, igaz,  
a városban a szlovák lakosság aránya alacsonyabb.

Sátoraljaújhelyen és Királyhelmecen nagy probléma a cigányok jelenléte, minden mélyszegénységben élővel 
szembeni előítélet megjelenik a diákok elmondásaiban („nem akarnak dolgozni”, „sok gyerekeket szülnek”, „lopnak, 
amit nekik szabad”, de Szlovákiában a rendőrök erősebb közvetlen kontroll alatt tartják őket. )

„Nagykapos. Az egyik oka az volt, hogy idejöttem, hogy ne legyek ott. Elég érdekesek az emberek, felszí-
nes, nem a saját életével foglalkozik, hanem hogy más mit csinál, hogy hol tudok másnak rosszat csinálni. 
Nincs lehetőség semmire, munkalehetőség nincs. És a legnagyobb baj, hogy most már lassan az 50 szá-
zalék cigány. Ami nem is lenne nagy baj, de nem azok a tisztességesek, hanem azok a másik fajták. Én ki 
tudok állni magamért, de a testvérem, aki kisebb nálam, még tart tőlük. Ő azért nem érzi jól magát, és ez 
nekem is rossz, hogy nem tudja magát megvédeni, és ezért nem olyan a gyerekkora, mint amilyen nekem 
volt.” (királyhelmeci diák)

„Ha az ember itt nem roma, feleannyi pénzt se kap mint ők, Hiába dolgozza le az egész életét.” 
(királyhelmeci diák)

A közbiztonságot rossznak tartják, a romák miatt este félnek kimenni az utcára. Sérelmezik, hogy Szlovákiában  
a romák identitásukat megváltoztatják, ha több támogatást remélnek magyarként vagy szlovákként. A magyarokat a 
szlovákokkal összeköti ez a közös „ellenségkép”.

„Több joga van, mint egy normális embernek, Kivételes emberek, az egész országban. Tehát például ha 
lopnak, akkor elnézik, megélhetési bűnözésnek mondják. (…) Minden este kijárnak a rendőrök, a környék-
re sehova nem járnak ki annyit, mint a mi falunkba. Este már nem merünk kimenni, csak ketten-hárman.” 
(királyhelmeci diák)

Mindkét határon túli városra jellemző, hogy számos rokoni szál köti a családokat Magyarországhoz. A beregszásziak 
inkább említették, hogy rendszeresen járnak át hozzájuk a Magyarországon élő családtagok, a királyhelmeciek köré-
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ben viszont az a jellemzőbb, hogy ők mennek át látogatóba. Családjukkal rendszeresen járnak át Magyarországra vá-
sárolni, szórakozni, fürdőbe, és akár dolgozni is. Sátoraljaújhely és Sárospatak mellett Kisvárda, Nyíregyháza és Miskolc  
a célvárosok. Ezeket a szolgáltatásokat nemcsak ők, hanem a térségben élők is használják, nemzetiségi hovatartozá-
suktól függetlenül. Kelet-Szlovákia szolgáltatásokban nagyon fejletlen, nincsenek szórakozási lehetőségek és fürdők, 
ezért jelentős a határon átívelő mozgás ezeken a területeken.

„Minden héten vagyok, mert anyukám Sátoraljaújhelyen varrónő, és mindig ott vásárolunk, a Tescóba 
megyünk érte.” (királyhelmeci diák)

„Nyaranta szoktunk menni ki Magyarországra rokonokhoz, Patakra és Pestre.” (beregszászi diák)

„Szoktunk fogadni nyáron és télen turistákat, és onnan is lesznek barátaim.” (beregszászi diák)

„Mi nem szoktunk menni, mert nekik könnyebb jönni Nyíregyházáról.” (beregszászi diák) 

Mindkét határon túli iskola szervez táborokat, programokat Magyarországon, így a királyhelmeci és beregszászi 
fókuszcsoportok részvevői mind jártak iskolai keretek között Magyarországon, elsősorban Budapesten, a Balatonon, és 
említették Ópusztaszert is. Az iskolai kereteken kívül különböző, a hagyományokat, a magyar nyelvet és az identitást 
őrző egyesületek keretében jártak még Magyarországon. 

„A Rákóczi Szövetséggel minden évben megyünk Pestre ifjúsági találkozóra, és nyáron van tábor határon 
kívüli magyaroknak. A tábor Sátoraljaújhelyen van, vannak programok, fő téma Trianon, minden nap elő-
adások, kálváriára koszorúzunk. »Van politikai töltete?« – »Nem mondanám.«” (királyhelmeci diák)

Ukrajna és Szlovákia között a mindennapi élet szempontjából nem derült fény rendszeres kapcsolatra a gyerekek 
életében. Néhányan említtették, hogy Szlovákiából Ukrajnába piacra érdemes átjárni például függönyért, estélyi vagy 
mennyasszonyi ruháért. Az ukrán–szlovák határon is órákat kell várni a határátlépésére, ezért 3–4 havonta mennek 
csak át. Van, aki korábban járt az ukrán oldalon, de lejárt az útlevele, és az ukrán határátlépés kedvéért nem újítja meg, 
Magyarországra pedig nem kell útlevél. A kárpátaljai fókuszcsoport résztvevői nem említették, hogy Szlovákiába átjár-
nának, a határon való várakozás miatt ritkán vállalkoznak erre a tortúrára, ha mégis, akkor Magyarországra mennek. „De 
az ukránok sem engedik át könnyen a magyarokat. Szóval kölcsönösen nem szeretjük egymást” (beregszászi diák).

A fókuszcsoportok résztvevői között mindegyiküknek van rokona, ismerőse, aki tanul vagy dolgozik Magyarorszá-
gon, így van arról képük, milyen az élet a határ túloldalán. Ez segíti őket abban, hogy ők maguk is átköltözzenek, és 
Magyarországon telepjenek le. A kemény határ, amely Magyarország és Ukrajna között húzódik, sokkal különlegeseb-
bé, vágyottabbá és idealizáltabbá teszi a Kárpátaljai fiatalok fejében kirajzolódó Magyarország-képet, mint a felvidékiek 
esetében. 

„Egész családok költöznek ki, nagymamák is, mert ott jobbak a lehetőségek. Itt egy ember nem dolgoz-
hat egy bankba, ha nem tud ukránul, meg hát a határon is nehéz átjutni. Magyart 2-3 órán engednek át, 
ukránt gyorsabban.” (beregszászi diák)
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Az identitást meghatározó egyéb elemek

A határok által szabdalt régióban élők identitását meghatározza, hogy milyen etnikai csoporthoz tartozónak vallják 
magukat. Az etnicitást nemcsak az etnikai csoport kultúrája határozza meg, hanem a társadalmi interakciók is (Eriksen 
2008). A régióban élő etnikai csoportok közötti társadalmi interakciók mintázatának a jellegét a régiót szétválasztó 
országhatárok is jelentősen befolyásolják. Identitás alatt azt a társadalmi önazonosságtudatot értjük, amely egyrészt 
magában foglalja az egyén tudását arról, hogy adott csoporthoz tartozik, illetve azt, hogy a csoporthoz tartozás szá-
mára érzelmi és értékjelentőséget hordoz (Turner 1998). 

A fiataloknak a határról, annak fontosságáról alkotott képét és kettős identitásukat jól szemléltetik azok az iden-
titáselemek, amelyek nem az iskolai élethez, továbbtanuláshoz kapcsolódnak, hanem életük egyéb részeit töltik ki. 
Idetartozik a médiahasználat, a szórakozás, a sport és a vallás. Kárpátalján és Felvidéken is a magyar nyelven elérhető 
tartalmak a vonzóak a fiatalok számára. A királyhelmeciek a határ nyitottsága miatt jobban tudnak élni a magyarországi 
lehetőségekkel, mint a beregszásziak. Ebben a dimenzióban is megfigyelhető a határ jellegének meghatározó ereje. 
A szórakozás kiemelten fontos egy fiatal életében, a királyhelmeciek gyakran utaznak azért át a magyar határon, hogy 
részt vegyenek egy koncerten vagy egy buliban. Kárpátaljáról ez a lehetőség nem áll fenn, ezért is kiemelten fontosak 
a különböző médiacsatornák a beregszászi fiatalok számára.

Televíziót főleg magyar nyelven néznek, elérhetőek a magyar csatornák mindkét határ túloldalán. Az ukrán, szlovák 
csatornákat ritkán nézik, „jobb híján” elsősorban a lokális híreket, valamint a sportközvetítéseket (pl. ha csak az ukrán 
adó közvetít egy adott meccset). Királyhelmecen említették a szlovák HBO-t, mert ott előbb jelennek meg az őket 
érdeklő filmek, valamint a szlovák tehetségkutató versenyt is nyomon követték. 

„Hamarabb megtudom, ha karambol van, a szlovák hírekből, akkor szoktam használni.” (királyhelmeci 
diák)

„Ukrán tévében maximum, ha focimeccset nézek, amúgy csak magyart.” (beregszászi diák)

Ha nincs meg magyarul, megnézem a filmet oroszul vagy ukránul, anyukám segít, ha nem értek egy-két 
szót.” (beregszászi diák)

„Én sorozatokat, ami nincs magyarul, nézek szlovákon.” (királyhelmeci diák)

Zenehallgatási szokásaikat tekintve ízlésük vegyes és sokszínű. Hallgatnak mindenféle világ- és magyar zenét, trendi 
előadókat, kortársat és az 1960–70–80-as évekbeli magyar előadókat is. Szlovák és ukrán együtteseket megnevezni 
egyet-kettőt tudnak, de nem szívesen hallgatják őket. 

„Meghallgatom a szlovákot, de nem szeretem.” (királyhelmeci diák)

„A szupersztárt hallgattam, de inkább magyarokat, meg angolt szeretem, például a Takács Nicolas.” 
(királyhelmeci diák)
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„…szlovákot csak, ha véletlenül meghallom a rádióban.” (királyhelmeci diák)

Az ukrán/szlovák családi és baráti kapcsolatokat kialakított tanulók nem mutattak hasonló ellenérzéseket az ukrán 
vagy szlovák előadókkal, csatornákkal szemben. Ők szívesebben és gyakrabban néznek ukrán műsorokat, és hallgat-
nak ukrán zenei előadókat is. Ez különösen és arányaiban inkább a beregszászi szakközépiskola diákjaira jellemző. 

„A szlovákiai megasztárt is szeretem, meg az Elant [szlovák előadó], hallgatok mindenféle zenét.” (ki rály-
helmeci diák)

„Ha megtetszik valami, akkor mindegy nekem, csak értsem a szövegét.” (királyhelmeci diák)

A szövegeikben a magyar identitást, a Nagy-Magyarország eszményét megjelenítő zenekarokat ismerik, szeretik,  
a koncertjeikre elmennek. 

„Voltam egy táborban, és minden reggel erre [Kárpátia] keltem.” (királyhelmeci diák)

„Szlovákot semmiképp, csak magyar rockot, például Tankcsapda, Alvin és a Mókusok, Depresszió.” 
(királyhelmeci diák)

Internetet mindenki használ, a közösségi oldalakat magyar nyelven látogatják, és többségében magyar barátaik 
vannak, de mindenkinek van ukrán/szlovák barátja, ismerőse. A facebookos profilja mindenkinek magyar. Ukrajnában 
van egy országos közösségi oldal, azt ukránul használják. A weben magyar oldalakat olvasnak, ami elsősorban a nyelv-
tudásnak köszönhető, de házi feladathoz segítségül hívnak ukrán vagy szlovák weboldalakat is.

A beregszászi gimnázium diákjai ritkán járnak szórakozni (részben fiatal koruk, részben a leterheltségük miatt),  
a királyhelmeciek és a sátoraljaújhelyiek viszont gyakrabban mennek. A miskolci pláza kedvelt célpont, moziba is sokan 
járnak oda. A nagykaposi és a sárospataki diszkókat, nyári fesztiválokat és koncerteket említik. A „Királyhelmec környé-
kén koncertezett-e már valamelyik magyarországi előadó?” kérdésre bemondják az Eddát, a Republicot, a Tankcsapdát 
és a Kárpátiát. A nyári Kárpátia-koncertet elmosta az eső, sokan említik az előző nyár fontos eseményeként. 

Annak ellenére, hogy készültek, várták ezt a koncertet, a rossz időjárás mégis eltántorította őket a részvételtől.  
A beszélgetések során többször éreztük, hogy ezek a más környezetben nacionalistának titulált, burkoltan vagy nyíl-
tan Nagy-Magyarországot éltető zenekarok és szövegeik abban a környezetben más jelentést is kaphatnak. Számukra 
nem annyira a politikai felhangja érvényesül, nem a fanatizálódás a jellemző, hanem a hazaszeretet, a magyarnak lenni, 
tudni ezt és vállalni, a szülőföldhöz való ragaszkodás a maga pozitív értelmében jelenik meg, válik központivá. Ez az 
értelmezés a nemzeti táborok kapcsán is felmerült.

„Olyan zenekar, amiért érdemes, akkor Nyíregyházára is elmegyek, nincs messze.” (királyhelmeci diák)

„Itt is van, de azon a színvonalon, nem az a réteg jár oda.” (királyhelmeci diák)
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„Szokott lenni néha program, például Királyhelmecen szüreti fesztivál, nagyon ritka esemény, már itt Sá-
toraljaújhelyen is sokkal több, és minél délebbre megyünk vagy nyugatabbra, egyre több és több ren-
dezvény van. Egész nyáron van itt fesztivál, de Szlovákiában nincsenek nagy fesztiválok, programok, de 
Kelet-Szlovákiában egyáltalán nincs. Szlovákoknak nincs szervezőkészségük.” (sátoraljaújhely diák)

„Két autóval megyünk anyukáékkal Kisvárdára gyúrni és szaunázni.” (királyhelmeci diák)

A kárpátaljai közösségeknek egyértelműen határokon átívelő kapcsolódási pontja a hitélet. Királyhelmecen és Sá-
toraljaújhelyen nem jelent meg a fiatalok által elmondottakban a vallás és az egyházi élet fontossága sem a minden-
napokban, sem az értékekben. Feltételezzük, hogy az elzártabb, élesebb határokkal rendelkező Kárpátalján erőtelje-
seb ben van igény közösséget kovácsoló értékekre, alapokra, ami a magyarsághoz való tartozásban megerősít, és 
ehhez nyújt támaszt a mindennapokba szervesen beleilleszkedő közösségi egyházi élet. A vallás és az aktív hitélet 
megjelenik a gyerekek életében is. Részt vesznek iskolai hittanórán, és a saját településükön hétvégenként járnak 
hittanra, KÁTÉ-ra (a KÁTÉ a reformátusok számára a kántor által tartott foglalkozás). A hitoktatás is magyar nyelven 
zajlik, és a közösségi élet részeként lehetőség nyílik utazásra. A vallás szerepe a keresztszülők erőteljes kapcsolati je-
lenlétében is megnyilvánul, akik nagyon gyakran Magyarországon élő szülői barátokból kerülnek ki, ezzel is kötődve 
az anyaországhoz.

A vallás mellett a sport nyújt lehetőséget a határon átívelő kapcsolatok kialakulására. Sokan látogatnak Magyaror-
szágra határon túlról sportprogramok keretében. Ezzel párhuzamosan Beregszászon ez motiválja őket az ukrán nyelv 
használatára, mivel az edzések ukránul zajlanak, és a sporttársak vegyes ajkúak. Királyhelmecen az ún. lábtoll nevű 
sport népszerű az iskolában, komoly csapatuk van, nemzetközi versenyekre is járnak.

„Hónaponta szoktunk járni Magyarországra, két-három napot töltünk ott. Csapatban van szlovák osztá-
lyos is, de ugyanúgy magyarul beszél.” (királyhelmeci diák)

„Egész Szlovákiában csak ebben a gimnáziumban űzik ezt a sportot.” (királyhelmeci diák) 

„Járok edzésre, és ott csak ukránul meg oroszul beszélnek.” (beregszászi diák) 

Továbbtanulási tervek, jövőkép

Az eredmények bemutatásában a jövőkép felvázolása az utolsó alfejezet, de jelentősége kiemelkedő, mivel a mobilitás 
és migráció alakulása szempontjából a fiatalok elképzelése, tervei döntően meghatározóak. 

A fókuszcsoportban résztvevők többsége egyértelműen Magyarországon szeretne tovább tanulni. Még úgy is egy-
értelmű a választás, hogy sokszor a szakma, a terület még nem kristályosodott ki. A beregszászi gimnázium diákjainak 
zöme Magyarországon szeretné folytatni tanulmányait. A megismert kárpátaljai diákok többsége egyértelműen ráállt 
egy útra 6 évesen, és rengeteg energiát fektetnek vágyaik és céljaik teljesülésébe a gyerekek és a szüleik is. Egyrészt az 
anyaország iránt érzet már-már romantikus és misztifikált szeretetük, kötődésük, másrészt az ukrajnai élet élhetetlen-
sége, nyomorúsága vezeti őket. Ugyanakkor a beszélgetés során több diák említette, hogy családi ismerőseik között 
vannak olyanok, akik tudatosan választják az ukrán nyelvű oktatást, az ottani érvényesülés érdekében. A megkérdezett 
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fiatalok egyrészt megértik, hogy aki itt akar maradni, annak célszerűbb az ukrán nyelvű oktatási rendszert választani, 
ugyanakkor sérelmezik, hogy ez a döntés a magyar identitás, a magyar közösség jövőjét fenyegeti. 

A királyhelmeci gimnázium igazgatóhelyettesének tájékoztatása szerint a továbbtanulási arány 90 százalék, főleg 
a szlovák osztályok tanulói maradnak Szlovákiában, ők Kassát, Eperjest vagy Pozsonyt választják általában, páran Prá-
gába mennek természettudományi szakra. Egy időben volt Királyhelmecen a Budapesti Corvinus Egyetemnek egy 
hároméves képzést nyújtó kihelyezett tagozata, azt a szlovák osztályok tanulói közül is sokan választották, de amióta 
ez a lehetőség megszűnt, inkább a szlovák felsőoktatást választják. A magyar osztályokból az igazgatóhelyettes becs-
lése szerint a végzettek 70 százaléka Magyarországon tanul tovább, legtöbben a diploma megszerzése után nem 
jönnek vissza, mert például egy jogász a magyar jogi diplomáját nem tudja Szlovákiában használni. Elvileg az uniós 
jogszabályok miatt nem kell honosítatni a diplomát, de szaknyelvtudás nélkül nehéz boldogulni orvosként, jogászként 
vagy pszichológusként. Magyarországon a debreceni, miskolci és a budapesti iskolákat választják legtöbben. „Előző 
osztályomból harminc százalék maradt Szlovákiában tovább tanulni, többiek Magyarországra mentek” (királyhelmeci igh.). 
A királyhelmeci igazgatóhelyettes szerint elsősorban nem a nemzetiségi hovatartozás, hanem a régió gazdasági hely-
zete az elvándorlás oka. Attól függően, hogy a diákok melyik nyelvet beszélik jobban, abba az irányba indulnak el, de 
a lényeg, hogy „innen el”. Választásukat befolyásolja, hogy az alapiskolában mennyire tanultak meg szlovákul, és itt 
mennyire tudják azt fejleszteni. Sokan a nyelvi korlátaik miatt mennek el, nem fejlődik a beszédkészségük. „Nyelv az 
elsődleges náluk, sokan nem is gondolkodnak tovább” (királyhelmeci igh.)

Egyre kevesebb a diák, az egész térséget az elöregedés jellemzi, a fiatalok elmennek, gyerekek pedig csökkenő 
számban születnek. 

„Én a gyerekemet is úgy irányítom, hogy tanuljál gyermekem, és akkor majd mész a nagyvilágba.” 
(királyhelmeci igh.)

„Nem az a jellemző, hogy erre a vidékre visszajönnek, sajnos. És aztán ez így épül lefelé, fiatalok elmennek, 
gyerekek nem születnek, és ezáltal fenyeget bennünket a kihalás veszélye.” (uő)

„Volt olyan év, amikor egy évfolyamból 29 gyerek ment el Nyugat-Szlovákiába. Családjával elvándorolt, 
például Dunaszerdahelyre, Pozsonyba, Besztercebányára. Viszi a magyar gyereket is, viszi a szlovák gyere-
ket is, mert ahol állást kap, odaviszi a gyerekét. Itt így kezdődik a leépülés folyamatosan, megkezdődik az 
asszimiláció, és nem lesz magyar gyerek.” (uő)

A királyhelmeci fiatalok jövőképe többnyire kiforratlan. Irreális elképzeléseket, vágyakat fogalmaznak meg, konkrét 
céljaik nincsenek, páran említik hosszú távú terveik között, hogy „valahol Európában”. Ebben a kérdésben is megmu-
tatkozik a határ szerepe. Szlovákiában a határok nyitottsága miatt a fiatalok vágyai is szabadabban szárnyalhatnak 
Hawaiitól Görögországig. 

„Valami nagyváros, ahol megfizetik az embert.” (királyhelmeci diák)

„Én szeretnék vagy Görögországba, vagy Angliába menni, tanárnak készülök. Nekem tetszik a görög 
nyelv.” (királyhelmeci diák)
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A Sátoraljaújhelyen tanuló szlovákai magyar diákok már eldöntötték a jövőjüket azzal, hogy Magyarországra jöttek 
középiskolába tanulni. Bizonyára Magyarországon élnek majd, egy jól körülhatárolható pályára álltak rá. A határ nyi-
tottsága ellenére a magyarországi érettségivel nehezebb a szlovák felsőoktatásba, illetve a munkaerőpiacra bekerülni  
a nyelvtudás hánya miatt.

Beregszászon a tudatos tervezés a jellemző, reális célokat tűznek ki, melyek célállomása Magyarország.

„Én nem szeretnék itt maradni, de még Magyarországon se, külföldön képzelem el, de még nem tudom 
hol, majd kiderül.” (királyhelmeci diák)

„Magyarba’, Budapest nagy álmom volt. Olyan szak, ahol az idegen nyelvet használom, angol, esetleg 
francia.” (királyhelmeci diák)

„Nekem például mindegy, mert én tudok ukránul is, meg magyarul is, meg oroszul is, de én is inkább 
Magyarba’ mennék, mert nekem az tetszik…” (beregszászi diák)

Néhányan gondolkodnak azon, hogy a saját országukban tanuljanak tovább, de ők is inkább magyar nyelvű főisko-
lákon. A felvidékieknél elvétve megjelentek Pozsony és Nyitra szlovák nyelvű felsőoktatási intézményei, Beregszászon 
említették az Ungvári Egyetemet és Beregszászi Magyar Főiskolát.

A beregszászi szakközépiskola diákjai közül a tovább tanulni szándékozók mind Magyarországon tervezik a to-
vábbtanulást, és hosszú távon itt szeretnének élni. Akik szakmát akarnak szerezni, inkább maradnának Ukrajnában.  
A beregszászi gimnázium igazgatónője szerint a legjellemzőbb továbbtanulási célok Ukrajnán belül az Ungvári Nem-
zeti Egyetem, illetve a beregszászi Pedagógusképző Főiskola, Magyarországon pedig Budapest és Debrecen felső-
oktatási intézményei. Az iskolából a továbbtanulási arány 90 százalékos. A tanulók az ukrán nyelvet nem sajátítják el 
megfelelő szinten, ezért inkább a magyar felsőoktatást választják, ahonnan a többség nem jön vissza.

„Egy két diák elmerészkedik Kijevig, de inkább akkor már Pest, annyira nem sajátítják el az ukrán nyelvet, 
hogy egy ukrán felsőoktatási intézményben boldoguljanak. Többség nem jön vissza, ott boldogul.” (be-
regszászi igh.)

A kárpátaljai szakközépiskolai diákok életének további alakulásában is szerepet játszik a magyarországi továbbtanu-
lás, de nem olyan mértékben, mint a többi vizsgált oktatási intézményben. Az utóbbi években megemelkedett azok 
aránya, akik Magyarországra felvételiznek, de arányuk még így is csak a végzősök egyharmada. A többiek Ukrajnában 
maradnak, munkába állnak, vagy ott tanulnak tovább (Ungvár, Lemberg, Kijev).

„…minden attól függ, hogy neki az élete hogyan alakul, hol talál barátot, munkát, az, hogy idejárt iskolá-
ba, nem az határozza meg, hogy Magyarországra megy, vagy még tovább, illetve Ukrajnában marad…” 
(beregszászi szki. igazgatónő)
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Következtetések

A határ nyitottságának hatása

A mindennapi élet legtöbb vetületét alapvetően pozitívan érintette a szlovák–magyar határ megnyitása. A határ meg-
nyílása hozzáférhetővé tette mindenki számára a határ mindkét oldalán megtalálható szolgáltatásokat. A király hel me-
ciek életének szerves része a magyarországi átjárás. Ezzel szemben Ukrajna zárt határa, a vízumkényszer és a rendkívül 
hosszú várakozási idő miatt az emberek mindennapjaiban nem szerepel a határ átlépése, ezért is ünnep, várt és vá-
gyott esemény, ha Magyarországra jöhetnek.

A határ átjárhatóságából következik, hogy a királyhelmeci és a sátoraljaújhelyi diákok egyformán ki tudják használni 
a mobilitásból fakadó lehetőségeket (vásárlás, fürdő, szórakozás). Jövőképükben jobban érvényesülnek a határtól füg-
getlen adottságok: depressziós régió, fiatalok jövőkép-nélkülisége. Ezek más régiókban is kimutatható korjelenségek. 
Függetlenül attól, hogy a határ melyik oldalán tanulnak, hasonlóak a problémáik, terveik. Az Európai Unióhoz való 
csatlakozás lebontotta a határt, és ezzel a közös gondokat a felszínre hozta. Ugyanakkor a postai és telefonszolgálta-
tások tarifái nemzetköziek, nincs törekvés a szolgáltatókkal egy kedvezményes régiós díjszabás kialakítására. A határon 
átívelő közlekedés sem megoldott, a Sátoraljaújhely–Kisújhely határán lévő „magyar állomás” a közelmúltban szűnt 
meg, azóta semmilyen közösségi közlekedés nincs. Ellenben a szlovák magyar határterületek nyugati felén a pozsonyi 
közlekedési vállalatnak Rajkán van megállója.3 

A magyarsághoz fűződő viszony a zártabb határ miatt Kárpátalján romantikusabb, elkötelezettebb, Királyhelmecen 
a határ átjárhatóságából fakadóan árnyaltabb az anyaország megítélése, saját magyarságuk, identitásuk megélése 
bonyolultabb.4

Identitás

A határokon átlépő középiskolások elbeszélésében Sátoraljaújhelyen megjelent a „sehova se tartozás” érzése. Megfo-
galmazták, hogy a tanároknak voltak fenntartásaik velük szemben, amikor az iskolába bekerültek, mert ők szlovákok. 
A tanárok és a kollégiumi társaik részéről jövő konfrontációkat, a tanulásban jelentkező nyelvi hátrányból származó 
nehézségeiket kivetítik a határon túliságukra, és gyakran támadásnak élik meg, miközben emögött gyakran inkább 
a különböző iskolarendszerekből fakadó tudásbeli hiány, nyelvi sajátosságok találhatók. A diákoknak sokszor el kellett 
magyarázniuk, hogy akkor ők tulajdonképpen kicsodák: nem szlovákok, csak szlovák állampolgárok, de magyarok. 

Tipikus jelenség volt ez a kettősség, főleg a felvidéki, Magyarországon tanuló magyar diákok körében: „itt sem 
vagyok otthon, ott sem vagyok otthon”, de a királyhelmeciek is említették ezt az érzést, amely körülveszi őket, ha Ma-
gyarországra jönnek. Ez efféle megélés nem jelent meg Beregszászon, a szigorú határ miatt a kárpátaljai diákok rit-
kábban kerülnek olyan helyzetekbe, hogy magyarázniuk kellene nemzetiségi hovatartozásukat. Ez elsősorban annak 

3 http://dotoho.blog.hu/2010/12/01/a_801_es_jarat (utolsó letöltés: 2015. 01. 12.)
4 A beszélgetés végén a résztvevők kis ajándékot (ELTE TáTK feliratú tollat és karkötőt) kaptak, amivel a közreműködést köszöntük meg.  

A szimbolikus értékű ajándékokat eltérően fogadták a gyerekek: az ukrán csoport tagjai számára a Magyarországról származó, jelképes 
ajándék láthatóan komolyabb érteket képviselt, mint a magyar és szlovák csoportok diákjai számára.

http://dotoho.blog.hu/2010/12/01/a_801_es_jarat
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köszönhető, hogy főleg szervezett, védettebb formában látogatnak át a határon (iskolai kirándulás, családi látogatás, 
sportverseny).

„Emberfüggő, ki hogyan áll hozzá a szlovákokhoz vagy a szlovákiai magyarokhoz. Itt szlovákok vagyunk, 
ott meg magyarok. A tanárok nem is tudnak különbséget tenni a szlovákok meg a magyarok között. Ne-
künk kellett elmagyarázni, hogy mi felvidéki magyarok és magyarok vagyunk, de szlovák állampolgárok. 
Volt egy-két megjegyzésük: minek jöttünk ide idegesíteni a tanárokat. Persze más is idegesíti a tanárokat, 
csak azt nem úgy veszik. Kivételezés, hogy a szlovákoknak többet kell teljesíteni, mint a magyar állampol-
gárnak, de ez is tanárfüggő.” (sátoraljaújhelyi diák)

„A koliban is párszor leszlovákoztak a társaim, ilyenkor kikeltem magamból.” (sátoraljaújhelyi diák)

„Én jobban érzem magam ebben az országban. Nyáron volt egyszer-kétszer, de itt jobban érzem magam. 
Nincs annyi feszültség.” (sátoraljaújhelyi diák)

Identitásuk nemcsak etnikai hovatartozásokon múlik, hanem adott településen betöltött társadalmi pozíciójuk, csa-
ládjuk helyzete, rokoni, gazdasági kapcsolataik is befolyásolják azt. Ebből a szempontból kutatási eredményeink csak 
azon társadalmi rétegeket érték el, akik a legmobilabbak, leginkább rendelkeznek azzal a háttérrel és tudással, hogy 
kihasználják a határok jelenlétét a régióban. 

Az identitást összetettségét mutatják a régióban élők szóhasználatában megmutatkozó sajátosságok. A beszél-
getések során folyamatosan nehézséget okozott, hogy nincsenek megfelelő szavak a különböző identitásokra, élet-
helyzetekre, nemzetiségi hovatartozásra. Sokszor kellett visszakérdezni, hogy pontosan kikre gondolnak, amikor az 
mondják, hogy szlovák, magyar vagy ukrán. Nemcsak egy-egy beszélgetés során, hanem földrajzilag is változtak az 
evidenciák. A beszélgetések alatt sokszor változott, hogy állampolgárságuk vagy anyanyelvűk, identitásuk alapján so-
rolnak-e be valakit, akár magukat is valamelyik nemzetiséghez tartozónak. Ha nincsenek szavaink, amelyek leírnak egy 
jelenséget, egyértelműen pontosítják egy adott régióban élők hovatartozását, abból az következik, hogy az egymás-
hoz való viszonyuk sincs tisztázva, múltbeli sérelmeik, traumáik sincsenek feldolgozva. A szavak nélkülisége tehát két 
dolgot jelent: egyrészt valamilyen traumát, másrészt hárítást, tabusítást egyszerre (Hermann 2003). 

A régió nem tud kilábalni a Trianon okozta sokkból

„…főleg a politikusoknak köszönhető, szóval el vagyunk idegenedve egymástól.” (királyhelmeci diák)

„…akik ott laknak magyarok, nem tudnak igazán magyarkodni, mert megkülönböztetés van, félnek ma-
gyarnak lenni Szlovákiában.” (sátoraljaújhelyi határon túli diák)

„…ez [Trianon] minden embernek fáj, annak a fájdalma, hogy elszakították a területeket… ez ellen tenni 
már nem lehet semmit, emlékezni kell rá…” (sátoraljaújhelyi határon túli diák)
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Egyértelműen megfigyelhető, hogy a határon átívelő szórakozási, tanulási, vallási és sportolási lehetőségekben 
nincs határon átívelő kapcsolat Ukrajna és Szlovákia között. Mindkét határon túli területen élők az anyaországgal igye-
keznek határon átnyúló szálakat kiépíteni, egymással nem.

Gazdasági hatások – boldogulás

A megkérdezetteknek a régió jövőjéről, a határ szerepéről alkotott véleményét a „boldogulás” mint kulcsfogalom 
jellemzi. A régió egészére jellemző kilátástalanság, munkanélküliség, a jobb életlehetőségek reményében választ-
ják mindhárom iskola tanulói a magyar felsőoktatást, és többségük nem tér vissza a régióba. Ebből a szempontból  
a magyar határ szerepe jelentős, a Magyarországra irányuló áttelepülés meghatározza a térség jövőjét, és ez komoly 
frusztrációt okoz a képző intézményekben és az ott dolgozó pedagógusokban, akik elősegítik ezt a folyamatot. 

A kutatás három, magyar kisebbségi elitpozíciót betöltő középfokú intézményben zajlott, amelyek ahelyett, hogy 
a helyi kisebbségi elit termelésébe kapcsolódnának be, a migrációs tervek megvalósításának kiképző intézményei. 
Ez a paradox helyzet számos következménnyel és útfüggőség kialakulásával jár. Feltételezhető, hogy részben emiatt 
záródnak be az etnocentrikus magyar identitásba ezek a gyerekek, hogy aztán a helyi többségi társadalomba való be-
illeszkedésüknek épp az legyen a legnagyobb akadálya, hogy nem beszélik a többségi nyelvet, és nem is érintkeznek  
a többségi társadalommal.

Ez a fajta elittermelés – amelyet épp a lehetőségek kibővítésére működtetnek – a mobilitási pályák erős leszűkülé-
séhez vezet, hisz csak azok tudják folytatni a tanulást, akiknek a szülei megfelelő anyagi háttérrel rendelkeznek, s ők is 
elsősorban csak a magyar felsőoktatásban vehetnek részt. 

A határon túli magyarok migrációjával kapcsolatosan megfigyelhető jelenség, hogy Magyarországot nem végállo-
másnak, hanem tranzitországnak tekintik. Kutatásunk tapasztalatai szerint azonban ez a kárpátaljaiakra kevésbé jellem-
ző, ők inkább terveznek Magyarországra költözni, mint a felvidékiek, akik az EU-tagság révén – maguk és a környezetük 
élők – már jártak Nyugat Európában. Felvidéken jellemző megélhetési forma, hogy a családok női tagjai ápolási, gon-
dozási feladatokat, bentlakásos munkát vállalnak, főleg német nyelvterületeken.

A nyelv

A másik alapvető oka az elvándorlásnak a nyelvtudás hiánya. Az a tény, hogy a tanulók nem szeretik használni az állam-
nyelvet, és nem hajlandók elsajátítani a tanuláshoz, munkavállaláshoz megfelelő mértékben, szűkíti a lehetőségeiket 
az állampolgárságot adó országban. 

A határ nyitott-zárt volta, a régióban élő családok feldolgozatlan és kibeszéletlen traumái, a „politikai csörték”  
a három ország vezetői között mind kihatnak arra a tényre, hogy a régióban élő fiatalok sokkal inkább kényszerként 
élik meg az államnyelv tanulását, mintsem lehetőségként, és viszont. A nyelvtanuláshoz, nyelvhez való viszony erő-
teljesen mutatja a fiatalok véleményét a három határ által szétszabdalt régióról. Az a tény, hogy egymás nyelvét nem 
hajlandók a régióban élő fiatalok megtanulni, kifejezi azokat az elnyomott indulatokat, amelyek a régióban tapasztal-
hatók, függetlenül attól, hogy a határ éles, mint Magyarország és Ukrajna között, vagy laza/átjárható, mint Szlovákia 
és Magyarország között. Ezek a hárítási mechanizmusok teret engedhetnek az olyan utópikus és/vagy bűnbakképző 
ideológiáknak, amelyeknek szélsőséges politikai tettekben is megnyilvánuló hatása lehet. Ennek táptalaját jelenthetik 
azok a még magyar tudatot őrző identitáserősítő rendezvények, kulturális események, valamint nacionalista tartalmú 
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megnyilvánulások (lásd zenekarok, politikusi beszédek), melyeknek az ott élők még most nem tulajdonítanak politikai 
jelentőséget.

Jövőképek

Ezen elemzési szempontok mentén négy csoportot lehet megkülönböztetni:
az első csoportba tartozók célja az anyaország, illetve más nyugat európai országokba vándorlás, hosszabb-rö- z
vi debb ideig való tartózkodás (tanulás, munkavállalás); 
a második csoport tagjai számára az államnyelven tanulás és a származási országban maradás, az ottani boldo- z
gulás a cél;
a harmadik csoport fiataljai ennél árnyaltabban gondolkoznak a helyzetről: a közeledést, egymás nyelvének  z
megtanulását az együttélés feltételeként, mindenki boldogulása zálogaként értékelik;
a negyedik csoportba tartozók a Magyarországról megerősített nacionalista szemléletben küldetésként tekinte- z
nek a magyarság fenntartására az adott területen, és semmilyen kompromisszumra nem hajlandók. 

Összefoglalva: az EU-tagság nagyobb horizontot nyit mind a fiatalok továbbtanulási terveiben, mind a jövőképük-
ben a szlovák–magyar határ mentén, mint a zárt határokat fenntartó Ukrajnában. Ezzel szorosan összefügg az a tény, 
hogy a szlovák–magyar határ viszonylatában megfigyelhető mobilitás és továbbtanulási tervek gazdasági kérdésnek 
tekinthetők. A boldogulás mint kulcsszó a legfontosabb motivációs tényező, ami mentén a régióban élő fiatalok a jö-
vőjükről döntenek. Beregszászon a határ éles jelenléte miatt erőteljesebben megragadhatók a nemzetiségi identitást, 
magyarságot hangsúlyozó elemek a gyerekek terveiben. 

A határ zártságával járó életvitelre és gondolkodásra kiható következmények egyértelműen bizonyítják, hogy az 
európai unió szellemiségének – mely a nemzetiségnek autonómiát hagyva, de azon túllépve az általános emberi jogo-
kat és a méltóságot, valamint a nemzetiségek közötti együttműködést hangoztatja – van létjogosultsága, az egyének 
szintjén a mindennapi életre minőségileg ható változásokat tud eredményezni.

Ugyanakkor a fizikai elhatárolódás lehetősége, a szabadság megélése kevésbé kényszeríti rá az együtt élő nemzeti-
ségekre az együttműködést. A nehézségek megoldására kínálkozó egyik lehetőség az elvándorlás, míg a zárt határok 
mentén jobban rá vannak kényszerítve a nemzetiségek az együttműködésre, a helyzet elfogadására. Lehetséges, hogy 
ez lenyomja az érzéseket, és később még nagyobb kárt, robbanást okoz. Mégis azt gondoljuk, hogy – különösen egy 
diktatórikus rendszer után – az embereket nem lehet magukra hagyni, bízva abban, hogy értik, tudják és alkalmazni 
is képesek lesznek majd az emberi jogokat, a méltóság fogalmát. Valamilyen típusú politikai „nyomás”, összefogás kell 
ahhoz, hogy elősegítsék az egymás mellett élést, még inkább netán az együttélést (pl. közös gazdasági vállalkozások 
elősegítése, egymás nyelvének megtanulása). Különösen azért fontos ez, mert az előítéletesség, gyűlölködés nem áll 
meg a magyar–szlovák/ukrán ellentétnél, hanem a gazdasági tényezők romlásával recesszívvé válnak, könnyen tud 
egy másik, gyengébb kisebbség felé fordulni az effajta gyakorlat (cigányokkal kapcsolatos ellenérzések, ellentétek és 
a velük kapcsolatos nagy egyetértések). Vannak próbálkozások, például Beregszászon van olyan ukrán iskola, ahol ide-
gen nyelvként a magyar választható.

Mindeközben a határ mellett élő magyaroknak a határon túli nemzetiséggel szinte semmilyen kapcsolatuk nincs, 
az átlátogatás még turistaként is ritka. A határ jellege, átjárhatósága alapján jelentős különbség látható a beregszászi 
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diákok jövőképe, illetve a Királyhelmecen vagy Sátoraljaújhelyen tanulók elképzelése között. Zárásképpen a határ jelen-
tőségét a határátkelésre használt kifejezésükkel szeretnénk bemutatni:

„A beregszásziak »kimennek Magyarba’«, a királyhelmeciek »átmennek Magyarba’«.”

Összefoglalás

A kutatásunk igazolja, hogy a határ zártsága-nyitottsága a fiatalok életében is meghatározó szerepet tölt be, hasonló 
funkciókkal, mint az aktív korosztály mindennapjaiban. Az identitás és a jövővel kapcsolatos tervek a határ jellege, az 
adott ország külpolitikai tényezői szerint differenciálódnak. 

A régióban megfigyelhető hasonló gazdasági és társadalmi adottságok miatt a határoktól független közös jellemző 
a nyugati irányba való vágyódás és – aki teheti – a munkavállalás és/vagy az elvándorlás. A meglévő közös, régióra jel-
lemző problémák felismerése és megoldása nem lehetséges nemzetállami keretek között. Mivel Szlovákia és Magyar-
ország is az Európai Unió tagja, közöttük nincs formális határ, a fejekben mégis erős határvonal él a korábbi valós vagy 
vélt sérelmek és félelmek miatt. Bár a határ nem léte lehetővé tenné a közös gazdasági helyzetről, a hasonló társadalmi 
és etnikai problémákról való együttes gondolkodást, az együttműködésben rejlő lehetőségeket mégsem aknázzák ki 
a felek, és ez veszélyeztetheti a régió jövőjét. Egy prosperáló régióban elengedhetetlen, hogy az együtt élő nemzeti-
ségek ismerjék egymás nyelvét (pl. Monarchia) és felismerjék a közös érdekeiket. A változás generálása a fiatal nemze-
dékek feladata lehetne, ehhez azonban a nemzetállami kereteket túllépve, a többi nemzetiség értékeit megismerve és 
elfogadva, egymással együttműködve kellene a helyben való boldogulásért és a terület élhetőbbé tételéért tenni.
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A gazdasági szereplők határon átnyúló kapcsolatai
kopASz mAriAnnA

tAnulmányunkbAn A hármAShAtár gazdasági szereplőinek határon átívelő kapcsolatait vizsgáljuk.1 Az elemzés során 
tulajdonosi, üzleti, munkaerő-piaci és kiskereskedelmi kapcsolatok között teszünk különbséget. Tulajdonosi kapcsolatok 
a határ túloldalán megvalósított működőtőke-befektetéssel jönnek létre, melyek egyaránt jelenthetik önálló vállalat 
alapítását vagy vegyesvállalat, fiókvállalat, illetve leányvállalat létrehozását. Üzleti kapcsolatok alatt a határon túli cégek-
kel folytatott vevői és beszállítói kapcsolatokat, valamint a cégek közti üzleti együttműködés különböző formális vagy 
informális módjait értjük, ami megvalósulhat például beszállítói klaszter létrehozásában, kutatás-fejlesztési kooperáció-
ban vagy közös marketingben. Határon átnyúló munkaerő-piaci kapcsolatokról értelemszerűen akkor beszélünk, amikor 
egy cég határon túli munkavállalókat alkalmaz. Végül külön pontban tárgyaljuk a határon átnyúló kiskereskedelmi és 
szolgáltatásnyújtási kapcsolatokat.

A kutatás a következő kérdésekre irányult. Mennyire elterjedtek a határon átívelő gazdasági kapcsolatok egyes for-
mái a keleti magyar–szlovák és a magyar–ukrán határszakasz két oldalán?2 Mi a kapcsolatok domináns iránya? Milyen 
gazdasági tevékenységekre jellemző a határon átívelő jelleg? Milyen cégméret és egyéb cégjellemzők esetében fi-
gyelhető meg leginkább? Milyen előnyök és hátrányok származnak a határ közelségéből? Milyen típusú vállalkozások 
számára jelent a határ korlátot, s melyek építenek kifejezetten a határ közelségére, vagy profitálnak valamilyen módon 
belőle? Miként befolyásolta a gazdasági szereplők határon átnyúló kapcsolatait a rendszerváltással járó gazdasági át-
alakulás, Magyarország és Szlovákia belépése az EU-ba, a két ország schengeni egyezményhez való csatlakozása vagy 
az euró hivatalos fizetőeszközzé válása Szlovákiában?

A vizsgálat során többféle kutatási módszert alkalmaztunk. A témával foglalkozó szakirodalom és a nyilvánosan 
elérhető statisztikai adatok feldolgozása mellett saját adatgyűjtést és sajtófigyelést végeztünk, valamint mélyinterjú-
kat készítettünk a keleti magyar–szlovák és a magyar–ukrán határszakasz mindkét oldalán. Interjúalanyaink többsége  
a vállalkozásfejlesztési szövetségek, kamarák, települési önkormányzatok vezetői, valamint a határtérségben működő, 
határon átnyúló vállalkozások közül került ki.3. A határon átnyúló kapcsolattal rendelkező cégek felderítésében na-

1 A gazdasági szereplők közti kapcsolatok lehetnek jogi (de jure) és tényleges (de facto) értelemben véve határon átnyúlóak. Ebben a tanul-
mányban vizsgálódásunkat a de facto értelemben vett határon átnyúló kapcsolatokra korlátozzuk, és nem foglalkozunk azokkal, amelyek 
pusztán de jure értelemben véve határon átívelők, mint amilyen a vállalkozás székhelyének kedvezőbb adózási feltételeket kihasználó 
áthelyezése egy másik országba.

2 A gazdasági szereplők tevékenységének kontextusát befolyásoló tényezőkről a kötet más tanulmányai szólnak: lásd a történelmi, gazdasá-
gi és társadalmi előzményekről kötetünk 2. fejezetében Sik, az elérhetőségről a 3. fejezetben Szalkai, a politikai és policy hátérről  
a 7. fejezetben Hegedüs tanulmányát.

3 Az elkészített interjúk jegyzékét lásd a tanulmány végén. Interjúalanyainknak ezúton is köszöntjük a kutatásban való értékes együttműkö-
désüket.



158  Határon átnyúló kapcsolatok

6  A gazdasági szereplők határon átnyúló kapcsolatai

gyobb részben az interjúk során szerzett információkból indultunk ki, de tájékozódtunk emellett korábban publikált 
tanulmányokból, a magyarországi, az ukrán és a szlovák magyar nyelvű sajtóból, valamint céges honlapokról4 is. 

A tanulmány első részében a keleti magyar–szlovák, második részében pedig a magyar–ukrán határszakasz gaz-
dasági szereplőinek határon átívelő kapcsolatait vesszük nagyító alá. Mivel magyar–szlovák relációban az unió belső, 
magyar–ukrán relációban pedig a külső határai mentén fekvő területek közötti együttműködésről van szó, ez látszott 
a leginkább indokolható szerkezeti felépítésnek. 

A magyar–szlovák határon átnyúló kapcsolatok

Határon átnyúló tulajdonosi kapcsolatok

A Magyarország és Szlovákia közti tőkeáramlást tekintve a Szlovák Nemzeti Bank által közölt adatokból megállapítható, 
hogy a magyar befektetők lényegesen aktívabbak Szlovákiában, mint a szlovákok nálunk. 2007 végén a Szlovákiában 
befektetett működő tőke állományát tekintve Magyarország (2 Mrd dollárt meghaladó befektetéssel) az ötödik legna-
gyobb befektető volt, részaránya 6,6 százalék.5 A nagyvállalatok regionális beruházásainak meghatározó jelentősége 
mellett a magyar kis- és középvállalkozások számára Szlovákia 2000 óta az elsődleges befektetési célpontot jelen-
ti (a tőkekihelyezés az esetek döntő többségében áru- és szolgáltatásexporthoz kapcsolódik). A magyar befektetők 
gyakoribb szlovákiai cégalapításában nyilvánvaló módon szerepet játszanak az ottani kedvezőbb adózási feltételek, 
az egyszerűbb jogi környezet és az alacsonyabb adminisztratív költségek. Erről részletesebben lásd például Grosz és 
Tillinger (2008) írását.

Magyar érdekeltségű cégek Szlovákiában

A Szlovákiába beáramló külföldi tőkebefektetések igen erőteljes területi koncentrációt mutatnak. A Szlovák Nemzeti 
Bank 2007-re vonatkozó adatai szerint a Kassai kerület tőkevonzó képessége alapján a harmadik helyen áll a tetemes 
előnyre szert tett Pozsonyi kerület és az azt jókora lemaradással követő Nagyszombati kerület mögött. 

A Szlovák Statisztikai Hivatal 2010-es adatai szerint a Kassai kerületben összesen 2101 külföldi érdekeltségű vállalat 
működik – beleértve az egészben vagy részben külföldi természetes vagy jogi személy tulajdonában lévő cégeket is. 
A külföldi érdekeltségű vállalkozások számának területi megoszlása is visszatükrözi Kassa város kiemelkedő tőkevonzó 
képességét: itt koncentrálódik a cégek bő kétharmada. 

Meglehetősen hiányosak az információk a Szlovákiában működő magyar érdekeltségű vállalkozások számáról. Az 
ITD Hungary pozsonyi képviseletének becslése szerint6 2008-ban 9–10 ezres lehetett a magyar érdekeltségű cég szlo-
vákiai állománya. (Ezt azonban inkább felső becslésnek tekinthetjük, kiindulva abból, hogy 2010-ben mintegy 27 ezer 
külföldi érdekeltségű céget tartottak nyilván Szlovákiában.) Nem ismeretes azonban, hogy ezen belül mekkora lehet 
az általunk vizsgált keleti határtérségben megtelepedett magyar érdekeltségű cégek száma, de nyilvánvalóan ennek 

4 A kutatást nehezítette, hogy Ukrajnában a mai napig kivételesnek számít az, ha egy cégnek saját honlapja van. 
5 A Magyar–Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése.
6 http://www.szabadfold.hu/cikk?11196 (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)

http://www.szabadfold.hu/cikk?11196
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csak töredékét teheti ki. A Kassa-vidéki és a Tőketerebesi járás külföldi (rész-)tulajdonú vállalkozásainak alacsony számá-
ból ítélve valószínűsíthetjük, hogy ezekben a járásokban kevésbé aktívak a magyarországi befektetők is.

A szlovákiai magyar érdekeltségű cégek ágazati hovatartozását illetően a korábbi tanulmányok között Grosz és 
Tilinger (2008) közöl kutatási eredményeket. A határtérségben – közelebbi megjelölés híján vélhetően a nyugati ha-
társzakaszon – készített interjúik alapján azt szűrték le, hogy a cégek jellemzően a kereskedelem, a vendéglátás, egyes 
szolgáltatások (javítás, karbantartás, ipari takarítás), valamint az ipar területén tevékenykednek. Jellemzőnek találták az 
a felállást, hogy a cégek ügyvezetője magyar, üzlettársa viszont szlovák nemzetiségű, és a cég szlovákiai munkaerőt 
foglalkoztat. A keleti határszakaszra vonatkozóan a jelen kutatást megelőzően nem álltak rendelkezésre információk.

A vállalkozói szövetségek vezetőivel készített interjúkban mind a határ magyar, mind a szlovák oldalán érdeklődtünk 
a szlovákiai magyar érdekeltségű vállalkozások felől, de interjúalanyaink szerint sem gyakori a magyar cégek szlovákiai 
vállalatalapítása a keleti határtérségben, legalábbis ha figyelmen kívül hagyjuk azokat a cégeket, amelyek pusztán  
a kedvezőbb adózási feltételek miatt helyezik át székhelyüket a határ túloldalára. 

Szlovák érdekeltségű cégek Magyarországon

A szlovák érdekeltségű cégek magyarországi jelenléte még annál is kevésbé jellemző, mint a magyar érdekeltségűek 
ottani jelenléte. A KSH adatai szerint Szlovákia részesedése a magyarországi külföldi tőkebefektetések állományában 
elenyésző, 2009-ben mindössze 0,03 százalékot tett ki. Mivel a nyilvános céges adatbázisok nem tartalmaznak in-
formációt a tulajdonos nemzeti hovatartozásáról, nem ismerjük a szlovák érdekeltségű vállalkozások pontos számát.  
E téren főként a vállalkozói szervezetektől kapott információkra tudtunk támaszkodni. Beszédes, hogy a legnagyobb 
magyarországi szlovák érdekeltségű cégek listáján7 mindössze egy olyan céget találtunk, amelynek székhelye a keleti 
határszakasz térségében van (ez a zsujtai székhelyű Zapa Beton Kft.). A CompLex Céginfó adatai szerint8 Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében összesen 47 olyan céget jegyeztek be, amelyek szlovák tőkével jöttek létre. Feltehetőleg ezeknek 
csak egy része működő vállalkozás (saját honlappal rendelkező nemigen van közöttük). A szlovák érdekeltségű vállal-
kozások többsége kereskedelemmel és szolgáltatással foglalkozik, és csak elvétve akad közöttük termelővállalat (pl. 
betonüzem és bútorasztalos vállalkozás). Ez összhangban van Grosz és Tilinger (2008) korábban már hivatkozott tanul-
mányának idevágó közlésével. A határrégió – bár gyaníthatóan inkább a nyugati határszakasz – szlovák érdekeltségű 
cégeit vizsgálva ők azt állapították meg, hogy a cégek zömében kereskedelmi tevékenységet folytatnak. Emellett még 
szolgáltató, a gépipari és információtechnológiai cégek részesedését találták jelentősnek. Az utóbbi tevékenységek 
jelenlétét az általunk vizsgált keleti határszakaszán nem erősíthetjük meg. 

Határon átnyúló üzleti kapcsolatok

A Kárpátok keleti térségében a határon túli együttműködés előmozdítására létrehozott szervezetek – mint a Zemplén 
Eurorégió és a Kárpátok Határmenti Gazdaságfejlesztési Szövetség – fejlesztési stratégiájukban kiemelt prioritásként je-
lölték meg a kis- és középvállalati szektor beszállítói hálózatok kiépítése révén történő megerősítését. E célból alakult 
meg 2004-ben magyar, szlovák és ukrán részvétellel a Kárpátok Beszállítói Klaszter. A klasztert a három ország vállalko-

7 A céglistát „A Magyar–Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése” c. jelentés közli.
8 A céglistát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara bocsátotta rendelkezésünkre. 



160  Határon átnyúló kapcsolatok

6  A gazdasági szereplők határon átnyúló kapcsolatai

zásfejlesztéssel foglalkozó szervezetei, ipari parkok és egy egyetemi tanszék alapította azzal a szándékkal, hogy ösztö-
nözze a multinacionális cégeknek beszállító vagy beszállítani képes (főként autó)ipari cégek letelepedését a térségben, 
elősegítse új beszállítói kapcsolatok kialakulását, illetve a klaszteren belüli beszállítóvá válást. Emellett a klaszterrel azt 
is célul tűzték ki, hogy javítsák a beszállítói képességeket, alkalmassá tegyék a beszállítókat a megfelelő minőségű és 
folyamatos szállításra, valamint a határidők pontos betartására. A klaszter további előnye, hogy elérhetővé teszi a kis 
cégek számára is az innovációt (amire önállóan nyilvánvalóan nem képesek). Az elképzelés lényege, hogy a Zempléni 
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZRVA) pályázik technológiai fejlesztésre, az innovációt a térség nagyobb, 
erre alkalmas vállalkozásai hajtják végre – mentesítve ettől a kisebb, innovációra nem képes cégeket –, a minőségbiz-
tosítást pedig hozzáteszi a klaszter. 

Eddig a program első üteme valósult meg 2006-ban, melynek keretében kiépítettek egy 360 céget tömörítő adat-
bázist, és megtörtént 22 cég szakmai átvilágítása is. Ám 2008-ban közbejött a válság, ami erőteljesen érintette a gép-
járműágazatot. A nagyjából 250 összehozott beszállítói kapcsolatból a végén körülbelül húszan indultak el, ebből talán 
öt kapcsolat funkcionál. 

A határon átnyúló üzleti kapcsolatok létrejötte felett a kamarák is bábáskodnak. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara üzleti találkozók, konferenciák, vásárok, ipari parkok látogatásai révén segíti az üzleti part-
nerek egymásra találását. Egy-egy üzleti együttműködés kiépülése rendszerint hosszú időbe telik. A kamara birtoká-
ban – utókövetés hiányában – nincsenek olyan adatok, hogy a közreműködése révén milyen határon átnyúló üzleti 
kapcsolatok bontakoztak ki, illetve voltak képesek hosszabb távon is fennmaradni. Tudomásuk szerint azonban jellem-
ző lehet a magyarországi építőipari cégek szolgáltatásnyújtása a határ túloldalán, valamint az, hogy az itteni cégek 
szlovákiai partnerektől vásárolnak faanyagot. 

A 2009–2010-ben megvalósult „Együtt határok nélkül – Zempléni Határmenti Üzleti együttműködés az EU tük-
rében” program kifejezetten a térség gazdasági szereplői közti információáramlás javítását célozta, könnyítve ezzel 
a határon átnyúló üzleti kapcsolatok kifejlődésének lehetőségét. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) támo-
gatásával létrejött program keretében helyet kapott egy – a határ mindkét oldalán sugárzott – kéthetente jelentkező 
interaktív gazdasági információs tv-műsor (internetes megjelenítéssel párhuzamosan), egy negyedévente jelentkező 
vállalkozó fórum, továbbá egy  szlovák–magyar nyelven kiadott, negyedévente megjelenő gazdasági hírlevél („Ró-
lunk van szó” címmel) és egy honlap. A vállalkozások így lehetőséghez jutottak a határ másik oldalán a médiában 
való megjelenésre és tevékenységük bemutatására. A projekt az üzleti partnerek felkutatásában is segítséget nyújtott  
a cégeknek. A programot koordináló vállalkozói szövetség eleinte bizalmatlanságot érzékelt a cégek részéről, de ezt 
menet közben felülírta a bemutatkozásban rejlő üzleti érdek. Így folyamatosan nőtt a részt vevő vállalkozások száma. 
A program nyújtotta lehetőségek kutatói szempontból is értékesnek bizonyultak, mivel az egyéb források szűkössége 
folytán jobbára ezekből tájékozódhattunk a határon átnyúló tevékenységek folytató cégekről. Ám még a projekt ke-
retei között bemutatkozó cégek között is kevés határon átívelő üzleti kapcsolatot fenntartót találtunk. Ezek többnyire 
a fémmegmunkálás, a mezőgazdaság, az élelmiszeripar területén működnek; méretüket tekintve többnyire mikro- és 
kisvállalkozások. 

A terepmunka során felkeresett szlovákiai határ menti cégek egyike vevői, míg a másik beszállítói kapcsolatot 
tart fenn a határ magyar oldalán bejegyzett szereplőkkel. Mindkét cég mikrovállalkozás, egyikük fémfeldolgozó, míg  
a másik mezőgazdasági tevékenységet folytat. A nagykövesdi (Veľký Kamenec) állattenyésztéssel foglalkozó agrár-
vállalkozás a törzsállományt szerzi be a határhoz közeli Encsről, míg a fémmegmunkálással foglalkozó őrösi (Strážne) 
cég felerészben magyarországi, határ menti megrendelőknek dolgozik. A két cég esetében közös, hogy a határ menti 
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fekvés előnyként jelenik meg, üzleti szempontból legalábbis mindenképp. A fémfeldolgozó cég kifejezetten azzal a 
szándékkal keresett területet az üzemcsarnok felépítésére, hogy könnyű legyen a Magyarország felé való nyitás. Igaz, 
a telephelyválasztásban más, köztük személyes szempontok is szerepet játszottak. Az agrárvállalkozás számára pedig 
a határ magyar oldalán van a legkisebb távolságon belül elérhető, megfelelő minőséget jelentő beszerzési lehetőség. 

Határon átnyúló munkaerő-piaci kapcsolatok 

A magyar–szlovák határ menti régiókban már a két ország EU-csatlakozását megelőzően is fontos szerepet játszott a 
munkaerőmozgás. Ezt elősegítette a két ország közti megállapodás, valamint a határ menti szlovák térségek magas 
munkanélkülisége (Lampl–Hardi 2009). A csatlakozást követően jelentősen megélénkült a két ország közötti munka-
erő-áramlás, amely – ez idáig legalábbis – döntően Szlovákiából Magyarországra irányul. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) által közrebocsátott adatok szerint 2011. június 30-án Magyarországon 
az érvényes engedélyek (általános és szezonális) és bejelentések száma a szlovák állampolgárok körében 10 362 volt. 
Az érvényes engedélyek és bejelentések száma a két ország EU-tagállammá válása óta dinamikus növekedést mutat 
2007-ig, majd 2008-tól erőteljes csökkenés kezdődik, részben legalábbis a gazdasági válsággal összefüggésben. 

A munkaerőmozgás formái között kiemelt szerepet játszott és játszik ma is az ingázás.9 Lampl és Hardi 2004–2005-
ben a Szlovákiából Magyarországra ingázók számát 30 ezer körülire becsülte. Egy újabb szakértői tanulmány ennél 
alacsonyabbra, mintegy 26 ezer főre teszi a 2007-ben Magyarországon foglalkoztatott szlovák állampolgárok számát.

Nézzük meg a rendelkezésre álló munkaerő-piaci statisztikák tükrében, milyen tényezők motiválhatják a szlovák 
munkaerő itteni munkavállalását. A Kassai kerület a legkedvezőtlenebb munkaerő-piaci helyzetű régiók egyike Szlová-
kiában. Árnyalja a képet, ha az állástalanok arányát nem kerületi (NUTS 3), hanem járási (NUTS 4) szinten tekintjük. Ehhez 
az összehasonlításhoz a Szlovák Statisztikai Hivatal által közölt regisztrált munkanélküliségi rátákból indulhatunk ki.  
A Kassai kerületben 2010-ben 16,8 százalékot ért el a regisztrált munkanélküliség. E szám azonban tetemes járáson-
kénti különbségeket takar. A Tőketerebesi járásban 24 százalékot is meghaladó – a Kassai kerületen belül a második 
legmagasabb – az állástalanok aránya. Közel ilyen súlyos a helyzet a Kassa-vidéki járásban is (21%-os a ráta). Ezzel 
szemben a Kassa város területén osztozó négy járásban 8–9 százalék körüli munkanélküliséget regisztráltak. Az látható 
tehát, hogy az egyébként is magas munkanélküliségű Kassai kerületen belül épp a határ menti járások munkaerő-piaci 
helyzete a legkritikusabb.

A vizsgált határszakasz magyar oldalán is hasonlóan magas az állástalanok aránya. A Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
egészére vonatkozó munkanélküliségi ráta azonban itt is jelentékeny eltéréseket takar. Míg Abaúj-hegyköz és Bodrog-
köz a keleti magyar–szlovák határtérség legnagyobb munkanélküliséggel küszködő kistérségei közé tartoznak (2010-
ben 32,5 és 28,7 százalékos ILO munkanélküliségi rátával), addig a Sátoraljaújhelyi és a Sárospataki kistérség helyzete 
valamivel jobb (15,5 és 17,9%), mint a megyei átlag (18,6%). Így már ezen adatok alapján is az lehet a várakozásunk, hogy 
a vizsgált határtérségen belül leginkább a Sátoraljaújhelyi kistérség lehet a beáramló munkaerő célterülete. 

A Munkaerő-felmérésből mindkét országra rendelkezésre álló átlagkereset-adatokat összevetve az látszik, hogy  
a szlovák nettó átlagkereset már 2008-ban is meghaladta a magyarországit. A Kassai kerületben elérhető átlagkereset 
ugyan valamivel alatta marad a szlovákiai átlagnak, de a magyar átlagot így is felülmúlja. 2009-ben már a minimálbé-

9 A határszakasz munkaerő-piaci mozgásainak elemzése egy 2007-ben publikált adatfelvételen alapul (ECHO Survey 2007). He ettől eltérő 
az információ forrása, azt külön jelezzük.
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rek közti éveken keresztül fennálló reláció is megfordult: a szlovák minimálbér először haladta meg a magyart (293 
euró szemben a 270 euróval).10 Úgy tűnik, ezzel elolvadt az a bérelőny is, ami korábban egyes munkaerő-piaci szeg-
mensekben, főként a szakképzetlen, minimálbéren foglalkoztatottak körében érvényesülhetett. Az adatok alapján az a 
kép rajzolódik ki, hogy a szlovák állampolgárok magyarországi munkavállalását az utóbbi időben legalábbis már nem  
a magyarországi vonzóbb bérek, hanem a keleti határtérségben tapasztalható súlyos munkanélküliség motiválhatta. 
Ezt a megállapítást a keleti határszakasz szlovák oldalán készített interjúink (lásd alább az esettanulmányt) is megerő-
sítik.

Egy pár évvel ezelőtt végzett felmérés eredményei szerint a Szlovákiából érkező munkaerő döntő részben magyar 
nemzetiségű). A szlovákiai vendégmunkások elsősorban a magyar oldal gazdaságilag fejlettebb területeihez közel eső 
térségekből érkeznek. Az általunk vizsgált fejletlenebb Kassai kerületből az összes Szlovákiából érkező munkavállaló 
18 százaléka jön. A teljes határszakaszra vonatkozóan elmondható, hogy főleg a kisebb településeken élők jelennek 
meg munkavállalóként a határ magyar oldalán. Az itt foglalkoztatott szlovákiai munkavállalók fele 5 ezer főnél kisebb 
lélekszámú településekről jár át. Többségük (57%) napi rendszerességgel ingázik át a határon, 21 százalékuk hetente, 
13 százalékuk havonta, míg a többiek ennél is ritkábban járnak haza. A napi ingázás az általunk megfigyelt keleti határ-
szakaszon is jelentős, de számossága elmarad a nyugati határ mentén tapasztalt mértéktől.11

Külön tekintve a Kassai kerületből érkező munkavállalókat, azt találjuk, hogy elsöprő többségük (73%) számára 
a szomszédos Kelet-Magyarország a célterület. A távolabbra merészkedők közül legtöbben a Közép-Magyarországi 
régióban kötnek ki. A kérdőíves felmérés eredményei alapján is az látszik, hogy a kelet-szlovákiai térségekből érkezők 
munkavállalásának motivációi eltérnek a nyugat-szlovákiai kerületekből érkezőkétől. Míg a nyugat-szlovákiai vendég-
munkások számára az itt elérhető magasabb bérek jelentik a fő vonzerőt, addig a kelet-szlovákiaknál ez a szempont 
második helyre szorul. A keleti határtérségben inkább a taszító tényezők jutnak nagyobb szerephez. 

A határtérség egyes szakaszain különbözik a szlovákiai munkavállalók szektorális megoszlása – nyilván szoros ösz-
szefüggésben a helyi gazdaság szerkezeti jellemzőivel. A keleti határszakaszon 72 százalékukat alkalmazza valamilyen 
termelővállalat, míg a fennmaradó 28% a szolgáltató szektorban dolgozik. Ugyancsak a termelőszektor dominanciája 
jellemzi a határ nyugati szakaszát, míg a középső régióban megfordulnak az arányok, és egyértelműen a szolgáltató 
szektor súlya a legnagyobb . 

A keleti határrégióban a fizikai munkakörben dolgozók teszik ki az összes szlovákiai munkavállaló 77 százalékát. Ha-
sonló a helyzet a nyugati határszakaszon is, s e tekintetben is a középső régió lóg ki a sorból a szellemi munkakörben 
dolgozók kiemelkedően magas (59%) arányával. Jellemző, hogy az iparban foglalkoztatott szlovákiai vendégmunkások 
döntő többsége (73%) betanított munkát végez, s mindössze 27 százalékuk szakmunkát).

Nincs pontos adatunk arról, hogy mekkora a vizsgálatunk céljára lehatárolt keleti határtérségben foglalkoztatott 
szlovák állampolgárok száma. Mivel láttuk, hogy a határon túli munkaerő foglalkoztatása általában a határhoz közeli te-
rületeken összpontosul, feltehető, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében – a felmérés idején – foglalkoztatott 3380 
szlovák állampolgár döntő része is a határ menti településeken talál munkát, annál is inkább, mivel nagy részük ingázó. 
A felmérésből az is kiderül, hogy Borsodban Sátoraljaújhely és – az általunk kutatott területen kívül eső – Putnok ad 

10 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-09-029/EN/KS-QA-09-029-EN.PDF (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)
11 Encs polgármestere szerint például nem jellemző a térségre a határon átnyúló ingázó munkavállalás egyik irányban sem. Megfigyelhető 

ugyanakkor a határon átnyúló munkaerőmozgással járó szolgáltatásnyújtás az építőipari kisvállalkozások körében. A Miskolc környéki piac 
telített, így a magyarországi építőipari kisvállalkozások számára több lehetőség adódik a határ túloldalán, ahol a helyi gazdaság szerkeze-
téből adódóan kevésbé van jelen építőipari konkurencia.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-09-029/EN/KS-QA-09-029-EN.PDF
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munkát a legtöbb Szlovákiából érkezőnek. Ezekből kiindulva, a kijelölt térségben foglalkoztatott szlovák állampolgárok 
száma – a 2007-es felmérés idején – becslésünk szerint nagyságrendileg 2000 fő körül lehetett. Ez azonban az eltelt 
időszakban valószínűleg lefelé módosult (lásd alább).

Királyhelmeci és környéki munkaerő Sátoraljaújhelyen 

A keleti határtérségben egyértelműen megfigyelhető, hogy a munkaerő döntően Szlovákiából áramlik Magyaror-
szág felé. A fentebb idézett felmérés is arról tanúskodik, hogy a 17 ezer lakosú Sátoraljaújhelyen jelentősebb létszámú 
szlovák állampolgárságú munkaerő dolgozik. Ottani vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó interjúalanyunk szerint Ma-
gyarország és Szlovákia EU-tagállammá válásával nagy lendületet vett a munkaerő-áramlás. A szlovák állampolgárok 
nagy számban jelentek meg a határ magyar oldalán olyan, a helyiek által már nem szívesen vállalt munkakörökben, 
mint például az öntödei, három műszakos munka. Egy önkormányzati interjúalanyunk szerint a szlovák munka-
erő aránya – a városban a legtöbb embert foglalkoztató – Prec-Cast Öntödei Kft.-nél akár a 30 százalékot is eléri.  
A 2000-es években nagy létszámban jártak át Szlovákiából az újhelyi varrodába is, magyar és szlovák nemzetiségű-
ek egyaránt. De a kétszeri minimálbér-emeléssel és a könnyűipar csődjével ez a gyakorlat mára jóformán megszűnt. 
Manapság a Sátoraljaújhelytől keletebbre fekvő Pácinban és Révleányváron dolgoznak szlovák állampolgárságúak 
az ottani kisüzemekben. 

A Sátoraljaújhelytől kb. 35 km-re, a határ túloldalán található Királyhelmecen (Kráľovský Chlmec) járva is azt ta-
pasztaltuk, hogy sokan vállalnak munkát az odavalósiak közül a határ innenső oldalán. A Tőketerebesi járásban fekvő, 
7–8 ezer fős, 80 százalékban magyar nemzetiségűek lakta településen nincsenek álláslehetőségek. Királyhelmecen 
a munkanélküliség a rendszerváltás óta 28 és 40 százalék között ingadozik. A város és környéke erősen mezőgazda-
sági jellegű, ipar inkább csak a kb. 48–50 km-re fekvő Nagymihályban van, ahol ipari park is létesült. Királyhelmecen 
hosszú idő óta tervezik egy ipari park létrehozását, de ez mostanáig csak terv maradt. A térségben a vállalkozások 
döntően a mezőgazdaságban és a kereskedelemben tevékenykedő kis- és középvállalkozások, sok köztük az ön-
foglalkoztató, családi vállalkozás. Nagybefektető a térségbe autópálya és gyorsforgalmi utak hiányában nem jön. 
A lakosság részint Nagymihályba, részint pedig Magyarországra jár dolgozni. A királyhelmeciek a határ közelében 
az újhelyi varrodában és a Prec-Cast Öntödei Kft.-nél dolgoznak, de mennek távolabbra is, például Nyíregyházára, 
Budapestre. A munkaerő-áramlás nem korlátozódik a fizikai munkát végzőkre, bekapcsolódnak a tanárok és az orvo-
sok is. Az egészségügyben dolgozók határon átnyúló munkavállalásának a hátterében a királyhelmeci kórház 2004 
körüli magánosítása és az azt követő elbocsátások állnak. 

A munkaerő-piaci helyzet a környező kisebb településeken ennél is vigasztalanabb. Míg Szlovákiában 14 száza-
lék a munkanélküliségi ráta, addig a (Felső-)Bodrogközben a 28 százalékot is eléri. A Királyhelmectől mindössze 13 
km-re, a szlovák–magyar–ukrán határ találkozási pontjánál fekvő Nagytárkányban (Veľké Trakany) interjúalanyunk 
szerint legalább 40 százalékra tehető a munkanélküliség szintje. Az 1400 lelkes magyarlakta faluban a közmunká-
sok száma eléri akár a 100–120-at is. A környékbeli egykori legnagyobb foglalkoztató, a tiszacsernyői (Čierna nad 
Tisou) vasúti átrakóállomás ma mindössze kb. 2000 embernek ad munkát, miközben a virágkort jelentő időszakban 
6000 főt foglalkoztatott. A visszaesés ellenére a vasút jelenleg is a térség kiemelt foglalkoztatója. Nagytárkányból  
a határon átnyúló ingázás is elég körülményes, bár legalább megoldható. Határon átnyúló tömegközlekedés ugyan 
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Szakértői becslések alapján a szlovákiai munkavállalók magyarországi munkavállalásának további csökkenése vár-
ható. Ezt támasztja alá a két ország kereseti viszonyaiban az utóbbi években bekövetkezett – fentebb bemutatott 
– módosulás is. A Kassa környékén alakuló vállalkozások megnövekedett munkaerőigénye is átrajzolhatja a munkaerő-
áramlás ma jellemző irányát, és a közeljövőben felerősödhetnek a szlovák oldal felé irányuló mozgások (Grosz–Lelkes 
2009). Lampl és Hardi (2009) arról számolnak be, hogy ezen a határszakaszon az utóbbi időben már meg is indult  
a Magyarországról Szlovákiába irányuló ingázó munkavállalás. A kutatás ideje alatt azonban még nemigen tapasztal-
tuk ennek a kézzelfogható jeleit. Sőt, a Kassa közeli Kenyhec (Kechnec) település ipari parkja épp arra példa, mennyire 
nem él a magyarországi munkaerő a határ túloldalán kínálkozó munkalehetőségekkel a térségben tapasztalható jelen-
tős állástalanság dacára sem. 

nincs a kisrégióban, csak magánjellegű. Nagytárkány és Zemplénagárd között most épül egy közvetlen összekötte-
tést biztosító út és átkelő. A település polgármestere szerint a Magyarországra irányuló munkaerő-áramlás előtt az 
nyitja majd meg az utat, ha ez elkészül. Másik ottani interjúalanyunk úgy spekulál: ha lenne elég munkahely a határ 
magyar oldalán, az megállíthatná a térségből Nyugat-Szlovákiába, illetve Ausztriába, Angliába és Írországba irányuló 
elvándorlást. 

A munkaerő-piaci helyzet azonban a határ magyar oldalán sem kecsegtető. Sátoraljaújhelyen a helyi ipar a 
rendszerváltás után leépült, a mezőgazdasági vállalkozások nagy része tönkrement. A vállalkozások döntő részben 
kényszervállalkozásként indultak, egy részük ma is vegetál (a kényszervállalkozások arányát ottani interjúalanyunk je-
lenleg is 50% körülire taksálja), és így a foglalkoztatásban betöltött szerepük sem jelentős. A Bodrogköz – interjúala-
nyunk kifejezésével élve – „halálra van ítélve”. Mi sem jellemzőbb a térségre, mint hogy Ricse és Cigánd kivételével  
a falvakban az önkormányzaton és a helyi bolton kívül nincs foglalkoztató. Egy másik sátoraljaújhelyi interjúalanyunk 
szerint Sátoraljaújhely amúgy sem könnyű helyzetét az is nehezíti még, hogy sok a környező – többségében hátrá-
nyos helyzetű – településről és a Szlovákiából átjáró munkavállaló. 

A kenyheci ipari park – kihasználatlan munkalehetőségek a határ szlovák oldalán

A szlovákiai Kenyhec (1. térkép) ipari parkjáról elismeréssel nyilatkoznak a szomszédos Borsodban is. Az ipari parkba 
többek között autóipari, gépipari, számítástechnikai és információtechnológiai alkatrészeket előállító, valamint gu-
miipari és csomagolóanyagokat gyártó cégek települtek be. A korábban foglalkoztatási problémákkal küzdő 600 
lelkes falu népessége a fejlesztés következtében mára körülbelül 1000 főre duzzadt. A település határában létesült 
ipari park jelenleg mintegy 3000 főnek biztosít munkalehetőséget. A faluban a beruházás hatására 6 százalékosra 
mérséklődött a munkanélküliség. A határ menti ipari parkban azonban csak elvétve dolgoznak magyar állampol-
gárok – tudtuk meg az ipari parkban látogatást tett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál 
–, annak ellenére is, hogy a falu mindössze 18 km-re van a határtól, és a betelepült cégek folyamatosan keresik az új 
munkaerőt. 

Encs polgármesterétől azt tudtuk meg, hogy öt éve kapcsolatba léptek az ipari parkkal a sebességváltókat gyártó 
Getrag Ford Transmissions betelepülésével keletkezett munkaerőigény kapcsán. Amikor azonban engedélyt akar-
tak kérni, felsőfokú szlovák és angol nyelvvizsgát írtak elő, ez azonban nincs meg a térségi lakosságnak. Kenyhec 
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polgármestere azonban hárítja, hogy a szlovák nyelv ismeretének hiánya lehetetlenítené el a magyar munkaerő 
ottani munkavállalását: „Mindegyik gyárban tudnak magyarul, angolul, németül. Nincs nyelvi probléma, ez is csak 
kifogás”.12 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától nyilatkozó interjúalanyunk is sokkal in-
kább a mobilitási hajlandóság hiányát, a „tespedtséget” hangsúlyozza, mintsem a nyelvtudás hiányosságai okozta 
akadályokat. 

1. térkép 
A kenyheci 

(Kechnec) ipari  
park és környéke

Forrás: Google

Tény, hogy míg Tornyosnémetiből, illetve azon keresztül kicsit távolabbról is könnyen megközelíthető a szlovákiai 
település, addig Borsod egyes részeiről csak jókora kerülővel érhető el. A határ menti Abaújvár légvonalban 5 km-re 
fekszik a szlovák falutól, a két települést összekötő – a második világháború idején lerombolt – híd hiányában jelen-
leg 22 km-es kerülővel lehet eljutni egyik településről a másikba. A „Magyar–Szlovák Határon Átnyúló Együttműkö-
dési Program 2007–2013” keretében három éven belül megépülő, a Hernád folyó két partját összekötő híd 7 km-re 
csökkenti majd ezt a távolságot. A híd felépülése egyben lényegesen lerövidítené az utat a magyarországi Pányokra 
és Kékedre is. Sőt, még a jóval távolabb fekvő Pálháza is nagy várakozással tekint a beruházás elé. Az infrastruktúra 
kiépülésétől lényeges változást, a határon átnyúló kapcsolatok felvirágzását várják a határ mindkét oldalán.13 Az 
persze továbbra is nagy kérdés, hogy például az abaújvári mintegy 50 százalékos munkanélküliségre vajon gyógyír-
ként hat-e a program, hiszen ez annak függvénye is, hogy a munkakereslet és munkakínálat szerkezete mennyiben 
feleltethető meg egymásnak. 

12 http://www.kulcsmagazin.hu/cikk.php?id=942 (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)
13 http://ujszo.com/napilap/regio/2011/07/13/hid-epulhet-abaujvar-es-kenyhec-kozott (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)

http://www.kulcsmagazin.hu/cikk.php?id=942
http://ujszo.com/napilap/regio/2011/07/13/hid-epulhet-abaujvar-es-kenyhec-kozott
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Határon átívelő kiskereskedelmi és szolgáltatásnyújtási kapcsolatok

A határok fizikai és adminisztratív átjárhatósága döntően befolyásolja a határokon átnyúló kiskereskedelmi kapcsolatok 
alakulását. Ebben a tekintetben Magyarország és Szlovákia EU-tagállammá válását, illetve a két ország schengeni öve-
zethez való csatlakozását tekinthetjük fordulópontnak, hiszen – ahogyan korábban láttuk –, ezt követőn vett lendüle-
tet az úthálózat és az átjárási pontok kiépülése.

A határon átnyúló vásárlási mozgások iránya nagyban függ a határ menti térségeket jellemző településhálózattól, 
a regionális központok és vonzáskörzeteik elhelyezkedésétől. Magyarország és Szlovákia viszonylatában – miként is 
Kovács (2009) megállapítja – a vonzóhatás nem szimmetrikus, mivel szlovák oldalon Kassa kivételével nem található 
olyan regionális központ, amelyben a kiskereskedelmi hálózat fejlettsége felülmúlná a magyar oldalon lévő városokét. 
A határ szlovák oldalának keleti szakaszán Kassa egyértelműen kiemelkedő szerepet tölt be, vonzáskörzete Szlovákiá-
ban 60–100 km-re is kiterjed (Hardi 2009). 

Szlovákiában az elmúlt évtizedekben jelentősebb városfejlődés – Kassán kívül – a határtól északabbra következett 
be, míg a határ menti városok fejlődése nagyrészt megrekedt a 20. század eleji népességszám szintjén (Horváth 2004; 
idézi Hardi 2009). Az általunk kutatott keleti határszakaszon a határ megvonása miatt több város veszítette el von-
záskörzetét, illetve falusias térségek maradtak központ nélkül. A trianoni békeszerződés egyik nagy vesztese Kassa és 
Miskolc térségében Szlovákia, míg a keleti hármashatár vidékén Magyarország felé billen a határon átnyúló kiskereske-
delmi kapcsolatok mérlege.

A helyi gazdaság szereplőivel (önkormányzati vezetőkkel, vállalkozói szövetségek vezetőivel és vállalkozókkal) ké-
szített interjúk arról tanúskodnak, hogy a határon átnyúló bevásárlások a határ mindkét oldalát jellemzik, noha nem 
egyenlő mértékben. Ezt megerősíti egy 2008-as, a határ magyar és szlovák oldalán – a szerzők által sajnos közelebbről 
nem meghatározott területen – végzett kérdőíves lakossági felmérés, amely szintén arra az eredményre jutott, hogy 
a határ menti kiskereskedelem aszimmetrikus: Szlovákiából többen érkeznek vásárolni a magyar határ menti térségbe, 
mint fordítva (Kovács 2009). 

A vásárlási mozgások irányát a településhálózat jellemzői mellett az elérhető áruk és szolgáltatások választéka, mi-
nősége és ára alakítja. A termékek relatív árszintjére hatással van a valuták egymással szemben jegyzett árfolyama, 
valamint a termékeket és szolgáltatásokat terhelő adók egymáshoz viszonyított szintje. Jól tetten érhető ez például 
az üzemanyag jövedéki adóját érintő módosulások kapcsán. Jelentős változást hozott az üzemanyag jövedéki adójá-
nak szlovákiai emelése és a korona forinthoz viszonyított árfolyamának 2005 és 2008 közötti erősödése. Ennek követ-
keztében megfordult az üzemanyag-turizmus korábbi iránya, és tömegével jelentek meg szlovák rendszámú autók  
a magyarországi benzinkutaknál. Ez a tendencia azonban nem tartott soká. Nem sokkal később a gazdasági válságot 
kísérő forintgyengülés éreztette a hatását, karöltve Szlovákia 2009-es euróövezeti csatlakozásával. Ennek folytán a Ma-
gyarországról Szlovákiába irányuló vásárlási mozgások egyértelműen visszaestek, miközben a szlovák oldalon élőknek 
olcsóbbá vált a határon túli bevásárlás (Kovács 2009). A magyarországi 2009. júliusi áfakulcs-emelés, majd a 2011. no-
vembertől esedékes jövedéki adó emelés, illetve az újabb áfakulcs-emelés ugyanakkor ezzel ellenkező irányú hatást 
fejthetnek ki. 

Királyhelmeci interjúalanyunk szerint sokan járnak át az odavalósiak közül bevásárolni Magyarországra. Amikor  
a forint nagyon gyenge volt, akkor még a határtól távolabbi környékekről is megérte átutazni. Tesco áruház Sátoral-
jaújhelyen és Kisvárdán is van, és bár utóbbi közelebb lenne, az előbbi mellett szól, hogy jobb minőségű az út. Emel-
lett sokan járnak át Nyíregyházára is. Véleménye szerint az élelmiszerek esetében a magyar oldal előnye a minőség.  
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A Királyhelmectől 20 km-re fekvő 2400 lelkes Bodrogszerdahelyen (Streda nad Bodrogom) készült interjúból az is ki-
derül, hogy a sátoraljaújhelyi hipermarket mellett az ottani piac is népszerű, ahol a szlovák oldalról érkezők leginkább 
ruhát, cipőt keresnek. Ezt sátoraljaújhelyi interjúalanyunk is megerősíti, hozzátéve, hogy becslése szerint 10-ből akár 
7–8 vevő szlovák a helyi piacon, így az árakat is egyre inkább euróban szokás feltüntetni. A szlovákok az itt vett árukat 
nemcsak saját fogyasztásra, hanem otthoni eladásra is veszik. Megéri továbbá – a forint-euró árfolyam alakulása függ-
vényében – az építőanyagokat is Magyarországon beszerezni, ám az építőanyagok határon átívelő kereskedelmét már 
vállalkozások bonyolítják. Egyes szolgáltatások iránt is keresletet támasztanak a Szlovákiából érkezők; átjárnak például 
fodrászhoz vagy kozmetikushoz. Sok szlovák állampolgár veszi igénybe a magyar orvosi ellátást is. Ebben szerepe le-
het az itteni ellátás magasabb minőségi színvonalának. Emellett a gyógyszereket is gazdaságosabb Sátoraljaújhelyen 
megvenni (még az onnan 35 km-re lévő királyhelmecieknek is), mert még recept nélküli is jóval olcsóbbak, mint a határ 
túloldalán. A Szlovákiából érkezők előszeretettel keresik fel a határ magyar oldalán fekvő fürdőhelyeket is (pl. Kisvárdán), 
a nyári szezonban mindenképp. 

Sátoraljaújhelyi és bodroghalmi interjúalanyaink is úgy látják: a szlovákoknak kifizetődőbb Magyarországon intéz-
ni a bevásárlásaikat, mint amennyire a határ innenső oldalán élőknek érdemes a szlovák oldalon. A sátoraljaújhelyi 
Tescóban alacsonyabb az árszínvonal, mint a királyhelmeciben, és szélesebb a választék is. Mindezek ellenére, ha nem 
is olyan mértékben, mint ami a fordított relációt jellemzi, a magyar oldalon élők is átjárnak a határon vásárolni. Interjú-
alanyaink szerint ez idő tájt tipikusan csak egy-két terméket (pl. liszt, kenyér, cukor, tejtermékek, termények) éri meg a 
határ túloldalán beszerezni.14 Idetartozik még a benzin is, amikor épp Szlovákiába olcsóbb. Nemigen jellemző, hogy  
a határ magyar oldaláról Szlovákiába járjanak át szolgáltatásokat igénybe venni. Talán a kulturális szolgáltatások jelen-
tenek kivételt, amikkel Kassa város vonzza a határ magyar oldalán élőket is.

Végül, a határon átívelő magyar–szlovák gazdasági kapcsolatok egy újabban megjelenő, ám gyorsan terjedő for-
májára is érdemes kitérnünk. A közelmúltban már a média is beszámolt arról a jelenségről,15 hogy egyre több szlovák 
állampolgár jelenik meg vásárlóként a magyarországi ingatlanpiacon. A folyamat a határszakasz fejlettebb, nyugati 
oldalán indult el évekkel ezelőtt, de ma már elérte a keleti határvidéket is.16 A szlovák állampolgárságú vevők számára 
vonzóak a térség alacsonyabb ingatlanárai. A vevők azonban, úgy tűnik, nem egyszerűen csak befektetési céllal érdek-
lődnek a határ menti ingatlanok iránt.

Noha kutatásunk keretei között erre nincs mód, érdemes lenne megvizsgálni rövid és hosszabb távon is, hogyan 
érinti a befogadó településeket az ottani ingatlanárak emelkedése. Kérdés az is, hogy a befogadó települések mennyi-
re képesek az újonnan betelepülők által támasztott szolgáltatások iránti keresletet kielégíteni, azaz elindul-e egy olyan 
szolgáltatói infrastruktúra kiépülése, melynek révén a települések a városiasodás útjára léphetnek. 

14 Érdekes adalék, hogy a határszakasz mind a szlovák, mind a magyar oldalán megemlítették interjúalanyaink, hogy Lengyelország vonzó 
úti cél a bevásárlóturizmus számára. A szlovákok húst, zöldséget vesznek ott, de keresletet támasztanak még például az építőanyagokra, 
bútorokra is. Sátoraljaújhelyi interjúalanyunk beszámolója szerint vannak olyan családok, amelyek a havi húsfogyasztásuk beszerzéséhez is 
Lengyelországot veszik célba. 

15 Lásd pl. a Népszabadság 2010. szeptember 2-i számának „Otthon dolgoznak – külföldön laknak” c. írását.
16 http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/szlovakok_vasaroljak_az_olcso_borsodi_ingatlanokat.496841.html (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/szlovakok_vasaroljak_az_olcso_borsodi_ingatlanokat.496841.html
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Szlovák ingatlanvásárlások a borsodi határ menti településeken – avagy határon átnyúló szuburbanizáció?

A Napi gazdaság szerint az elnéptelenedő határ menti falvakban már 10 ezer euróért kínálnak házakat, miközben 
Kassán szinte lehetetlen családi házhoz jutni, a város környékén pedig 35 és 75 ezer euró között mozognak az árak.17 
Ráadásul a lakóingatlanok felújítása is sokkal kevesebbe kerül, mint a határ túloldalán. Így egyre több szlovák állam-
polgár választja azt a megoldást, hogy a határ magyar oldalára költözik, miközben szlovákiai munkahelyét továbbra 
is megtartja, s naponta ingázik Kassára. 

Kassai interjúalanyunk arra is rámutatott, hogy újabban már nemcsak a magyar nemzetiségű szlovákokra jellemző 
a magyarországi ingatlanvásárlás, hanem a szlovák nemzetiségűekre is. Sokan költöznek ki Kassáról Tornyosnémetibe 
vagy Hidasnémetibe a sokkal vonzóbb ingatlanárak és az alacsonyabb megélhetési költségek miatt. Szerinte egy 
kassai kétszobás lakás áráért kertes házat lehet venni a határ menti falvakban. Ahogyan ő fogalmazott: „Az élet még 
gyerekekkel is teljesen könnyen megoldható magyarországi faluban élve…”, ami úgy fest, hogy a család felnőtt 
tagjai továbbra is Kassán dolgoznak, ott vásárolnak be, a gyerekek is oda járnak iskolába, és a család csak aludni jár 
„haza” a határ magyar oldalára. Ehhez adott az infrastruktúra is: mindössze 25 km-t kell megtenni Kassáig, és – amit 
interjúalanyunk külön hangsúlyozott – szlovák térerő is van. 

A szlovák állampolgárok magyarországi ingatlanvásárlása a jelek szerint nem áll meg a határ menti községeknél. 
A határtól távolabb fekvő Encs polgármestere az interjú során arról számolt be, hogy a településen a legtöbb üres 
lakást már felvásárolták a határ túloldaláról érkezők, és előbb-utóbb oda is fognak költözni, hátrahagyva szlovákiai 
lakásaikat. Azt is megtudtuk tőle: eddig több mint kétszáz ottani ingatlan talált szlovákiai magyar gazdára. 

Úgy tűnik, annak a folyamat kibontakozásának vagyunk tanúi, melynek eredményeképpen Kassa városa a ha-
tárok megnyitása óta lassanként „visszanyerheti” a trianoni határmegvonással elveszített korábbi vonzáskörzetét. 
A határ menti térségben megfigyelhető jelenséget lényegében a szuburbanizáció fogalmával írhatjuk le. Ennek a 
Kassa környéki városfejlődési folyamatnak a specifikumát az adja, hogy nem áll meg az államhatárnál, ezért „határon 
átnyúló szuburbanizációnak” is nevezhetnénk. A folyamat egyébként minden más vonatkozásban klasszikusnak 
tekinthető: résztvevői – feltételezésünk szerint – inkább a tehetősebb rétegekből kerülnek ki, akik városi lakásukat 
városkörnyéki kertes házra cserélik, megtartva városi munkahelyüket, és kihasználva a lakóhely és a munkahely kö-
zötti közlekedési összeköttetést (jelen esetben a határ átjárhatóságát és a meglévő utat). 

17 http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/szlovakok_vasaroljak_az_olcso_borsodi_ingatlanokat.496841.html (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/szlovakok_vasaroljak_az_olcso_borsodi_ingatlanokat.496841.html
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A magyar–ukrán határon átnyúló kapcsolatok

Határon átnyúló tulajdonosi kapcsolatok

A külföldi közvetlen tőkebefektetések tekintetében jelentős az aszimmetria a magyar–ukrán relációban. A magyar cé-
gek ukrajnai tőkekihelyezése sokkal inkább jellemző, mint a fordított reláció. Mindazonáltal a magyarországi befektetők 
számára sem jelent kiemelt célterületet Ukrajna (Ludvig 2007). Az Ukrán Statisztikai Hivatal adatai szerint 2010. január 
1-jén az ország külföldi közvetlen tőkebefektetés-állományának mindössze 1,7 százaléka származott Magyarországról. 
(Már most megjegyezzük, hogy jelentősen módosul a kép, ha nem egész Ukrajnát, hanem csak Kárpátalja megyét 
tekintjük.)

Magyar érdekeltségű cégek Kárpátalján

Ludvig (2007) szerint az Ukrajnába irányuló magyarországi befektetéseknek három hulláma különíthető el, a befektető 
cégek jellemzőit is figyelembe véve. Az első hullám a ’90-es évek elejéig nyúlik vissza, amikor a magyar kis- és közép-
vállalkozások nagy számban jelentek meg Ukrajnában, de mindenekelőtt Kárpátalján. Nevezhetnénk őket „előőrsnek” 
is. Abban a reményben nyitottak Ukrajna felé, hogy az ottani vállalkozói környezet rejtette specifikus kockázatokat  
a magyar–magyar kapcsolatok kihasználása révén képesek lesznek csökkenteni. A nyelvi akadályok és az információ-
hiány leküzdéséhez, valamint a folyamatosan változó, rendkívül bonyolult ukrán szabályozási környezetben való eliga-
zodáshoz az volt a stratégiájuk, hogy magyar nemzetiségű partnerekkel szövetkezve vegyesvállalatokat hoztak létre. 
Ezek közül a korai kezdeményezések közül sok nem működik már. A második hullámban, a ’90-es évek második felétől 
néhány nagyobb magyar cég is bekapcsolódott a tőkekihelyezés folyamatába. A 2000-es évek elejétől – valószínűleg 
összefüggésben az ukrán gazdaság javuló teljesítményével és a stabilizálódás jeleivel – növekszik az ukrajnai üzleti 
lehetőségek iránti érdeklődés. Az Ukrajnában befektető cégek főleg az energetika, a gyógyszergyártás és a vegyipar 
területéről kerültek ki (Béres, Richter Gedeon, Dunaferr, Pannonplast stb.) Szemben a befektetők előőrsével, ezek a cé-
gek már nem álltak meg Kárpátalja közigazgatási határainál, hanem a fővárost vagy más nagyvárosokat, például Lvivet 
célozták meg. Néhányan később aztán kivonultak az ukrán piacról. A harmadik hullámot a magyar–ukrán befektetési 
kapcsolatokban a transznacionális vállalatok ukrajnai piacra lépése jelenti. Közöttük is a MOL, illetve az OTP Bank – re-
gionális terjeszkedési stratégiájuk részeként végrehajtott – ukrajnai megjelenését kell megemlíteni. 

Kárpátalján 2010-es adatok szerint összesen 857 vállalkozás működött külföldi tőkével. Jelentős részük az iparban 
tevékenykedik, és bérmunkában termel.18 Ukrajna Magyarországi Nagykövetségének honlapja szerint Kárpátalján az 
ukrán–magyar vállalkozások száma 2007-ben 247 volt, és a befektetett tőke értéke 30,7 millió dollárra rúgott – azaz  
a megye külföldi közvetlen tőkebefektetés-állományának 9,5 százalékát adta. Az Ukrán–Magyar Gazdasági Együttmű-
ködési Kormányközi Vegyes Bizottság közlése19 alapján jelenleg (2011) 198 magyar–ukrán vegyesvállalat tevékenykedik 
Kárpátalján, és a befektetett tőke nagysága 34,7 millió dollár. Magyarország így a negyedik (más forrás szerint csak az 
ötödik) legnagyobb külföldi befektető a megyében Japán, az USA és Németország után. 

18 http://karpatinfo.net/hetilap/gazdasag/2010/12/18/kulhoni-befektetesek-karpataljan-1 (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)
19 www.hbkik.hu/download.php?id=5749 (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)

http://karpatinfo.net/hetilap/gazdasag/2010/12/18/kulhoni-befektetesek-karpataljan-1
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A magyarországi befektetők által leginkább kedvelt területek közé tartozik Ungvár, Munkács, Beregszász és álta-
lában a Beregszászi járás.20 A magyar tőkebefektetések körülbelül kétharmada (67%) koncentrálódik az iparban (vö.  
1. ábra). Ezen az ágazaton belül is a gépgyártás és -szerelés, az élelmiszeripar, a villamosenergia-, gáz- és vízellátás része-
sedése emelkedik ki. Ezeknél kevésbé jelentős, de megemlítendő még a textilipar, valamint a faipar és fafeldolgozás. 
A magyar működőtőke-befektetések jelentékeny része áramlik még az ingatlanügyletek (14%) és a kereskedelem (9%) 
területére is. Megjegyzésre érdemes ugyanakkor, hogy alig van jelen magyar tőke (és általában véve külföldi tőke is)  
a mezőgazdaságban (2,2%), ami a foglalkoztatottság (és kisebb mértékben a hozzáadott érték) szempontjából igen-
csak fontos ágazat.21

1. ábra 
A kárpátaljai 

magyar közvetlen 
tőkebefektetés 

állományának 
ágazatonkénti 

bontása (%)

Forrás: saját szerkesztés Ukrajna Magyarországi Nagykövetségének  
honlapján közzétett adatok alapján.

A 2008. év végi állapotok szerint a jelen vizsgálat által lehatárolt térségben a legjelentősebb magyar–ukrán közös 
tőkével működő vállalatok közé tartoznak: a Beregszászi Rádiógyár Zrt. (Flextronics), a Nagyszőlősi Agrárszerviz Rt. és  
a Bereg-Foods.22 A magyar tőkének a határ menti települések helyi gazdaságban játszott szerepe már a fenti adatokból 
is jól érzékelhető, de kiválóan illusztrálja ezt Bótrágy (Batragy) falu esete, ahol az ottani magyar érdekeltségű vállalkozás 
a település legnagyobb foglalkoztatója. Bótrágy Beregszásztól kb. 25 km-re észak-nyugatra, a Barabás–Mezőkaszony 
határátkelő közelében fekvő, 1850 lelkes falu. A településen működő Beregtex ukrán–magyar textilipari vállalat mint-
egy 140 embernek biztosít munkalehetőséget23 

Kutatásunk során arra is választ kerestünk, milyen tényezők motiválják a magyarországi cégek ukrajnai terjeszke-
dését. A nemzetközi terjeszkedés mozgatórugói között Dunning (1993) a következőket különbözteti meg: erőforrá-
sok megszerzése, piacszerzés, hatékonyságkeresés, stratégiai előnyszerzés (idézi Incze 2005). A magyar cégek ukrajnai 
befektetéseinek hátterében is minden bizonnyal többféle motiváció húzódik meg. Ahogyan Ludvig (2007) is hang-

20 http://www.mfa.gov.ua/hungary/hun/11200.htm (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)
21 http://www.mfa.gov.ua/hungary/hun/11200.htm (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)
22 Kincs (2010) és http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/ungvar/hu/Kulgazdasag/karpatalja_hu_gazdasagi_egyuttmukodes.htm (utolsó 

letöltés: 2015. 01. 07.)
23 http://karpatinfo.net/telepules/botragy
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súlyozza, Ukrajna jóval olcsóbb, és bizonyos iparágakban legalábbis relatíve képzett munkaerőt kínál, miközben –  
a növekvő tendencia ellenére – még mindig alacsonyabbak az ottani működési költségek, beleértve az energiaárakat 
és a környezethasználattal összefüggő költségeket. Emellett fontos szempont lehet az új piacok szerzése is. Beregszá-
szi interjús tapasztalataink alapján gyakran előforduló jelenségnek tűnik, hogy Magyarországon letelepedett külföldi 
tulajdonú vagy multinacionális cégek terjeszkednek tovább Ukrajna felé. Sőt, ahogyan erre egyik ottani interjúalanyunk 
is rámutatott, a 2000-es évek elején betelepült „magyarországi” cégek tipikusan nyugati kezdeményezésre és nyugati 
tőkével jelentek meg. Beregszászon több olyan cég is megjelent – Flextronics, Lear, Payer és Bereg Kábel –, amelyek 
a Magyarországon megtelepedett külföldi kézben lévő/multinacionális cég kelet felé történő továbbterjeszkedését 
példázzák. Az autó-kábelkorbácsot gyártó Bereg Kábel ottani leányvállalatánál készített interjúból azt tudtuk meg, 
hogy a német cégtulajdonos a 2000-es évek közepén, a magyarországi munkaerő megdrágulásával döntött úgy, 
hogy olcsóbb munkabérű országot keres a cég terjeszkedéséhez. Ekkor esett a cégtulajdonos választása Kárpátaljára – 
Egyiptom és Tunézia ellenében, mely országok még a nagy távolság ellenére is konkurenciát jelentettek. A döntést az 
indokolta, hogy a magyar bérek harmadát kitevő kárpátaljai bérszínvonal és az ottani alacsonyabb működési költségek 
következtében a cég körülbelül 60 százalékkal olcsóbban képes előállítani ugyanazt a terméket, mint Magyarorszá-
gon. 

Hasonló motivációk húzódnak meg a Micona Hungary Kft. ukrajnai terjeszkedésének hátterében. Az ukrajnai le-
ányvállalat létrehozásában a bérköltségek csökkentésén túl a kapacitásnövelés célja állt. A nyíregyházai székhelyű cég 
gyermek-, sport- és szabadidőruha gyártását végzi bérmunkában 1999 óta. Fő megrendelője a Benetton. A gyorsan 
növekvő cég 2001-ben alapította meg a kárpátaljai leányvállalatát részint azért, hogy bővítse a növekvő rendelésál-
lomány teljesítéséhez szükséges kapacitást, részint pedig, hogy talpon tudjon maradni az egyre élesedő árverseny-
ben.24

Ukrán érdekeltségű cégek a határ magyar oldalán

Az ukrán befektetők magyarországi jelenléte, legalábbis a hivatalos statisztikák alapján marginálisnak tűnik. Sokat-
mondó, hogy az Ukrán Statisztikai Hivatal honlapján az ukrán cégek külföldi közvetlen tőkebefektetéseinek országok 
szerinti bontásában nem is szerepel Magyarország külön sorban (csak az egyéb országok részeként). A magyarországi 
statisztikák is arról árulkodnak, hogy elhanyagolható mértékű az ukrán befektetők itteni szerepvállalása. Az Ukrajnából 
érkező külföldi közvetlen tőkebefektetések összege a KSH adata szerint 2009-ben mindössze 200 millió forint volt.

A magyarországi ukrán érdekeltségű vállalkozások számáról nincsenek megbízható adataink. A magyarországi nyil-
vános céges adatbázisok nem tartalmaznak információt a tulajdonos nemzeti hovatartozásáról. A korábbi publiká-
ciókból hozzáférhető adatok pedig egyrészt régiek, másrészt meglehetősen ellentmondásosak.25 A működő ukrán ér-
dekeltségű vállalkozások magas száma – ahogyan a cikk szerzői is megjegyzik – nyilvánvaló módon nem tükröz valódi 
vállalkozói aktivitást. Feltételezhető – mind a cégek jelentéktelen tőkeereje, mind a felszámolások magas száma alap-

24 http://www.avantex.hu (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)
25 Egy tanulmány szerint 2003-ban mindössze 8 ukrán érdekeltségű vállalkozás működött Magyarországon (Kincs 2010). Balcsók és Dancs 

(2001) cikke ezzel szemben valószerűtlenül nagyszámú ukrán érdekeltségű vállalkozásról számol be 2000-re vonatkozóan: 825 ilyen 
vállalkozás működött országosan, amelynek 40%-át a Szabolcs-Szatmár-Beregben jegyezték be. A megyén belül is kiugró volt a záhonyi 
székhelyű vállalkozások száma. Mindeközben jelentékeny, 1 millió forint fölötti alaptőkével bejegyzett cég mindössze 11 akadt a megyé-
ben (uo.).

http://www.avantex.hu
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ján –, hogy jelentős a fiktív vállalkozások részesedése, amelyek alapításánál az elsődleges cél az ukrán állampolgárok 
magyarországi letelepedéséhez szükséges jövedelemigazolás biztosítása volt (Balcsók–Dancs 2001). 

A jelen kutatás keretei között lehetőségeink arra korlátozódtak, hogy a gazdálkodó szervezetek számáról rendelke-
zésünkre álló legfrissebb KSH-adatokat elemezzük. Érdekesnek tűnik, hogy a regisztrált vállalkozások 2009-es népes-
ségre vetített száma az ukrán határral szomszédos vagy ahhoz közeli – egyébként döntően hátrányos helyzetű – kis-
térségekben (Csengeri, Fehérgyarmati, Mátészalkai, Vásárosnaményi, Nyíregyházai, Kisvárdai kistérségek) országosan a 
legmagasabbak között van. Ugyanakkor ezek a határrégiós kistérségek a mezőny legvégére szorulnak vissza, ha csak 
a jogi személyiséggel rendelkező/társas vállalkozások népességre vetített számát tekintjük. Azaz másként közelítve: a 
nagy számban jelen lévő vállalkozások javarésze jogi személyiség nélküli/egyéni vállalkozás. Ezek az adatok utalhatnak 
a vállalkozások egy részének fiktív jellegére, bár önmagukban nem bizonyító erejűek. Ágazati megoszlásukat tekintve 
országos viszonylatban mindegyik fentebb sorolt kistérségben kimagasló a mezőgazdasági tevékenységet végzők 
aránya. Emellett a Záhonyi, Nyíregyházai, Kisvárdai kistérségekben kiemelkedik még az országos adatokhoz képest  
a kereskedelemmel és javítással foglalkozó vállalkozások részesedése. 

A CompLex Céginfó adatai szerint26 jelenleg 25 ukrán érdekeltségű bejegyzett cég van Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében (az nem ismert, mennyi közülük a működő). A borsodi ukrán érdekeltségű cégek fele részét betéti társaság-
ként, másik felét pedig korlátolt felelősségű társaságként hozták létre. Többségük kereskedelmi vállalkozás, de sokan 
foglalkoznak szolgáltatásnyújtással is. A határhoz közeli Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére vonatkozóan nem jutottunk 
hozzá ilyen adathoz, de a földrajzi közelség okán vélhetően legalább ennyi ukrán tőkével bejegyzett céget találnánk. 
Az azonban mindenesetre elgondolkodtató, hogy a határtérségben készített interjúk során egyetlen ilyen cégre sem 
volt utalás, és kérdésre válaszolva sem tudtak interjúalanyaink ukrán érdekeltségű céget sem megnevezni. 

Határon átnyúló üzleti kapcsolatok

A magyar–ukrán határon átnyúló üzleti kapcsolatok igen jelentős részben bérmunkakapcsolatok. Kárpátalján sok kül-
földi cég végeztet bérmunkát mindenekelőtt a textil-, a cipő- és a gépipar területén (Kincs 2010). Ilyen konstrukcióban 
működik az általunk felkeresett, kábelkötegeket előállító Bereg Kábel is. Az alapanyag a magyarországi cégtől érkezik 
az előkészítést követően, Ukrajnában végzik a nagy kézimunka-igényű összeszerelést, ahonnan a produktum visszajön 
Magyarországra, és innen terítik a világ sok országába (illetve bizonyos célországok esetében a német anyavállalattól). 
Az autó-kábelkorbács a gyártási lánc végén egyes BMW, Opel és Mercedes modellekbe kerül beépítésre. A cég jelentős 
foglalkoztató Kárpátalján, jelenleg közel 400 fő számára biztosít munkalehetőséget. Igaz, betanított munkát, alacsony 
bérért. Mivel fejlesztés nincs a beregszászi üzemben, szakmunkásokra nincs is szükség, ám ha lenne, nehéz lenne  
a munkaerőigényeket kielégíteni. A foglalkoztatottak (80–90%-ban magyar nemzetiségűek) így is zömében – körül-
belül 70 százalékban – a környező falvakból járnak be a gyárba. Ez azonban a cégvezető szerint nem egyedi, a Bereg 
Kábelre jellemző sajátosság, hanem a jellemző gyakorlat Kárpátalján. 

A bérmunka fontos szerepet tölt be Kárpátalja gazdaságában. A beregszászi alpolgármester ugyanakkor kritikájának 
is hangot ad, mely szerint a „magyarok hátán” Kárpátaljára bejutó cégek „rabszolgamunkát végeztetnek” a helyiekkel. 
Az a gyakorlat, hogy a Magyarországról leszerelt gépeket hozzák át, és azokon dolgoztatnak. Tipikus, hogy a nyugati 
tőkével működő cégek magyarországi cégvezetőket alkalmaznak. Jellemző a betanított munka és az, hogy a környező 

26 Az adatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara bocsátotta rendelkezésünkre.
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falvakból busszal szállítják be a munkásokat. A cégek kizárólag nyugati piacokra termelnek, így Kárpátalja egyelőre 
nem mint piac, hanem csak mint az olcsó munkaerő forrása jelenik meg számukra. Ugyanakkor a kárpátaljai sajtó arról 
cikkezik, hogy a gazdasági válság hatása a bérmunkáltatás területén is érződik. A Kárpátaljai Foglalkoztatási Központ 
adatai szerint az utóbbi időben a bérmunkáltatás volumene is visszaesett.27

Határon átnyúló munkaerő-piaci kapcsolatok 

Magyarország és Ukrajna viszonylatában a határon átnyúló munkaerő-áramlás domináns iránya egyértelműen az uk-
rán állampolgárok, főként a kárpátaljai magyarok magyarországi munkavállalása. A magyarországi munkaerő kárpát-
aljai alkalmazásának kétségtelenül gátat szab az itteni bérekhez mérten nagyságrendekkel alacsonyabb bérszínvonal 
és a munkalehetőségek hiánya. Így magyarországi munkavállalók csak egyedi, különleges esetekben jelennek meg 
a kárpátaljai munkaerőpiacon. Erre példa a Bereg Kábel. A német tulajdonú, Magyarországon hosszabb ideje jelen 
lévő cég az ukrajnai leányvállalatnál is magyarországi cégvezetőt alkalmaz. A vezetői pozíciók mellett elképzelhető 
még magyarországi munkaerő – időleges – ukrajnai alkalmazása a betanítást végző, speciális szaktudással rendelkező 
munkavállalók között.

Az ukrán–magyar határon átívelő munkaerő-piaci kapcsolatok nem korlátozódnak a határ menti térségekre, sőt 
elsősorban nem is oda, hanem a határtól távolabb eső területek felé irányulnak. A keleti határszélen csak a külföldi 
munkavállalók kis töredékét foglalkoztatják. Ez érthető is, hiszen a határ két oldalán periferikus területek találkoznak. Az 
Ukrajnából érkező munkavállalók többnyire hosszabb távon üresen maradó álláshelyeket töltenek be a határ innenső 
oldalán. Ezek egy része hiányszakma, ahová nem áll rendelkezésre megfelelő képzettségű hazai munkaerő. Másik része 
pedig olyan rosszul fizetett munka, amire nem találni magyarországi jelentkezőt (Baranyi–Balcsók 2004). Egyes esetek-
ben előfordulhatnak olyan egyéb, például a közlekedéshálózat sajátosságaiból adódó speciális okok, amelyek fennállá-
sa esetén sokkal kézenfekvőbb a munkaerőigényeket a határ túloldaláról kielégíteni. Ilyen például Vásárosnamény tér-
sége, ahol a települések döntő többsége csak zsákvonallal kapcsolódik a 41-es főúthoz, így a szomszédos települések 
helyett jobban megéri a határ túloldaláról – a beregsurányi határátkelő közelségét kihasználva – munkaerőt toborozni 
(uo.).

Az alkalmazásban állók átlagos nettó keresete 2009-ben Magyarországon valamivel több, mint 124 ezer forint volt, 
míg Ukrajnában 1906 hrivnya (47,9 ezer forint), Kárpátalján még ennél is kevesebb, mindössze 1562 hrivnya (39,3 ezer 
forint). Egy felmérés adatai szerint a magyarországi vendégmunkásként dolgozó ukrán állampolgárok 2009-ben havi 
nettó 121 ezer forintot kerestek (ebben a hivatalos kereset mellett benne van a zsebbe fizetés is), ami alig marad el az 
az évi magyarországi nettó átlagkeresettől (Juhász–Csatári–Makara 2010). Ez körülbelül két és félszerese az ukrán és 
háromszorosa a kárpátaljai nettó átlagkeresetnek. A felmérésben megkérdezett ukrán állampolgárságú vendégmun-
kások is nagyjából ekkorára taksálják a két ország bérszínvonala közti különbséget: bevallásuk szerint az itteni mun-
kavállalással nagyjából kétszeresét-háromszorosát képesek megkeresni az ukrajnai béreknek (uo.). Ezt támasztják alá  
a beregszászi Bereg Kábel üzemében a betanított munkáért a kutatásunk idején fizetett, a magyarországi bérszínvonal 
harmadának megfelelő bérek.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által közreadott adatok szerint 2010. június 30-án az érvényes munkavállalási 
engedélyek száma (ebben benne van az általános engedélyek, a mezőgazdasági szezonális engedélyek és a bejelen-

27 http://www.hhrf.org/karpatiigazszo/100119/hhi1.html (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)

http://www.hhrf.org/karpatiigazszo/100119/hhi1.html
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tések száma) 5378 darab volt az ukrán állampolgárok körében. Az érvényes engedélyek és bejelentések állománya  
a 2003-tól mostanáig tartó időszakban 2004-ben érte el a maximumát (8829 db). Erőteljes visszaesés 2009-ről 2010-re 
következett be, amikor is több mint 23 százalékkal csökkent az érvényes engedélyek és bejelentések mennyisége.

Juhász és munkatársai (2010) szerint 2009 végén körülbelül 13 ezer ukrán állampolgár (az összes Magyarorszá-
gon legálisan dolgozó külföldi 12–15 százaléka) dolgozott legálisan Magyarországon. Ebben benne vannak azok  
a munkavállalók is, akik engedély nélkül dolgozhatnak (pl. letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező uk-
rán állampolgárok). Szakértői becslések és a munkavállalók körében végzett kérdőíves felmérés eredményei alapján  
a foglalkoztatott ukrán állampolgárok kb. 40–45 százaléka feketén, bejelentés és a szükséges munkavállalási engedély 
nélkül dolgozik. Így a be nem jelentettek – becslések szerint 6–9 ezres számával együtt – hozzávetőlegesen 20 ezer 
ukrán állampolgár jelenlétével számolhatunk a magyar munkaerőpiacon. Döntő többségük Kárpátaljáról érkezik és 
magyar nemzetiségű (uo.). 

A kárpátaljai magyarok itteni munkavállalását alapvetően az ukrajnai munkalehetőségek szűkössége és az ottani 
alacsony bérek (karöltve a késedelmes bérfizetés gyakori előfordulásával), vagyis alapvetően taszító tényezők indokol-
ják. Juhász és munkatársai (2010) szerint mindazonáltal az elemi gazdasági kényszer magyarországi munkavállalásban 
játszott szerepe az utóbbi évtizedben visszaszorulni látszik, és ezzel egy időben felértékelődnek a specifikus magyaror-
szági előnyök. Mindenekelőtt a magyar nyelvtudás, ami az idegen nyelvek ismeretének – gyakran előforduló – hiánya 
esetén kizárólagos alternatívává teheti a magyarországi munkavállalást. 

Az ukrán állampolgárok legnagyobb része a fővárosban és környékén vállal munkát; a legálisan foglalkoztatottak 
körében 80 százalékot meghaladó az arányuk (Juhász–Csatári–Makara 2010). A keleti határ mentén ugyanakkor a föld-
rajzi közelség ellenére is viszonylag kevés az Ukrajnából érkező munkavállaló és a számukra kiadott engedély. Szabolcs-
Szatmár-Bereg települései közül legnagyobb százalékban Kisvárda és Vásárosnamény számít célpontnak az ukrajnai 
munkavállalók körében (Baranyi et al. 2009). A keleti határtérségben munkát vállaló ukrán állampolgárok relatíve ala-
csony száma abból is adódik, hogy az ott jellemző mezőgazdasági munkák esetében ritka a bejelentett foglalkoztatás 
(Juhász–Csatári–Makara 2010). Ezt Baranyi és szerzőtársai (2009) vizsgálatának eredményei is megerősítik. Rámutatnak, 
hogy a keleti országrész megyéi – de mindenekelőtt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – jóval népszerűbbnek tűnnek 
a munkavállalók kérdőíves megkérdezése alapján, mint amire a hivatalosan regisztrált adatokból lehet következtetni. 
Mindazonáltal a határ menti térségben az ukrajnai munkaerő illegális foglalkoztatása is számottevően visszaesett. Ez 
nagyrészt a mezőgazdasági tevékenység jövedelmezőségének az utóbbi években bekövetkezett romlására vezethető 
vissza (Juhász–Csatári–Makara 2010).

Az ukrán állampolgárságú munkavállalók körében 2009-ben – vagyis még a kettős állampolgárságról szóló törvény 
hatálybalépését megelőzően – végzett kérdőíves megkérdezés alapján a legtöbben az építőiparban (22%) dolgoznak 
(uo.). Közel ilyen magas az iparban (20%) és a kereskedelemben (18%) foglalkoztatott munkavállalók aránya. Emellett 
jelentősnek mondható még az oktatás területén elhelyezkedők száma (11%). Jelentéktelen, mindössze 5 százalékot 
kitevő az agrárszektorban foglalkoztatottak aránya. Az ukrán állampolgárságú feketemunkások – becslések szerint 6–9 
ezer fő – ágazati megoszlása ettől némileg eltérő. A be nem jelentett munkaerő alkalmazása leginkább az építőipar-
ban, a mezőgazdasági idénymunkáknál, a háztartásokban és a szezonális és alkalmi munkáknál jellemző. 

Az Ukrajnából érkezők magyarországi munkavállalásának meghatározó oka a két országban jellemző bérszínvonal 
tetemes különbsége. Jelentős eltérések mutatkoznak azonban az egyes ágazatokban elérhető itteni bérek között. Az 
ukrán állampolgárságú munkavállalók bevallása szerint az építőipar a legjobban fizető ágazat (140 ezer forinttal), míg  
a mezőgazdaságban és a szolgáltatásokban dolgozók keresnek a legkevesebbet (100 ezer forint alatt). Az agrárszektor-
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ban elérhető alacsony fizetések (is) magyarázzák a határ menti településeken mezőgazdasági munkát végzők számá-
nak visszaesését (Juhász–Csatári–Makara 2010). 

Az Ukrajnából érkező munkavállalók magyarországi munkavállalása engedélyhez kötött (az ún. harmadik országok-
ra vonatkozó szabályozás értelmében). A magyarországi munkaadók sok esetben azért nem foglalkoztatnak kárpát-
aljaiakat, mert munkaerőigényüket be kell jelenteniük a foglalkoztatási hivatal felé, s a hivatal csak akkor engedélyezi 
a külföldi munkaerő alkalmazását, ha magyar jelentkezőt nem találnak. Ez a jelenlegi szabályozás a munkaerőigények 
kielégítésénél késedelmet okoz, s így a potenciális bérköltség-megtakarítás ellenére is eltántorítja a cégeket a kárpátal-
jai munkaerő foglalkoztatásától. Ezekre a bürokratikus akadályokra az egyik épületgépészeti kisvállalkozás tulajdonosa 
is rámutatott a vele készített interjúban. 

Az ukrajnai munkavállalók itteni munkavállalásának nehézségeiről és kedvezményes lehetőségeiről már korábban 
volt szó. A határ menti, zömében magyarlakta Csetfalván élő egyik interjúalanyunk mindazonáltal némi szkepszissel 
nyilatkozott a kettős állampolgárságtól várható előnyöket illetően. Ők mindenképp kérvényezni fogják, mert akkor 
nem kell vízumot kiváltani. Szerinte csak utazásra lesz jó az állampolgárság, arra viszont nagyon. 

Az adminisztratív akadályok mellett a határok fizikai átjárhatósága is korlátként jelenik meg. A záhonyi polgármester 
szerint nagy a forgalom is, és akár 3–6 óra is lehet a várakozási idő. Ennek ellenére járnak át idénymunkára (pl. alma-
szedésre, illetve kőművesmunkára) ukrán állampolgárok. A kvalifikáltabb munkaerő (pl. tanárok) azonban többnyire 
az áttelepülés mellett dönt. Záhonyban becslése szerint körülbelül 150–200 fő lehet a Kárpátaljáról áttelepültek és 
állampolgárságot szerzettek száma. Interjúalanyunk véleménye szerint a kettős állampolgárságról szóló törvény élet-
belépésével is inkább az áttelepülés lesz a jellemző. 

A határon átnyúló munkapiaci kapcsolatokat összegezve megállapíthatjuk, hogy a vizsgálatunk céljára kijelölt ha-
tártérségben az ukrán állampolgárságú vendégmunkások alkalmazása a – fennálló tetemes bérkülönbségek ellenére 
is – veszít jelentőségéből, beleértve mind a legális, mind az illegális foglalkoztatást. Noha az alkalmazás adminisztratív 
korlátai egyre inkább lebomlani látszanak, a szabolcsi munkalehetőségek hiánya és az országos átlaghoz mért ala-
csonyabb bérszínvonal a határ menti elmaradott területekről egyre inkább a távolabbi, fejlettebb országrészek felé 
mozdítja a munkapiacon megjelenő kárpátaljaiakat. 

Határon átívelő kiskereskedelmi és szolgáltatásnyújtási kapcsolatok28

Korábban láttuk, hogy Kárpátalján igen jelentős a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya (beleértve mezőgazda-
sági önállókat is). Ez annak is köszönhető, hogy a városi ipar leépült, és az állásukat vesztők közül sokan az önellátás re-
ményében falura költöztek vissza (Baranyi–Balcsók 2004). Az így létrejövő farmergazdaságok – mutat rá Kincs (2010) –  
a helyi gazdaság központi szereplőivé válnak. Nemcsak termelnek, szolgáltatnak is. A mezőgazdasági termelés mellett 
előfordul, hogy varrodát működtetnek, kávézót, benzinkutat tartanak fenn, vagy épp a turisztikai szolgáltatások terén 
próbálnak szerencsét. Az alábbi esettanulmány egy olyan kárpátaljai családot mutat be, amelyik – egyáltalán nem 
elszigetelt esetként – falusi vendéglátással, szállásadással kombinálja a mezőgazdasági tevékenységet. 

28 A kereskedőturizmusról és csempészetről részletesen lásd kötetünk 2. fejezetében Sik tanulmányát.
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A magyar–ukrán (korábban magyar–szovjet) kishatárforgalom, pontosabban a határ menti települések lakói szá-
mára engedélyezett ún. könnyített határátlépés intézménye már a 1980-as évek végétől, 90-es évek elejétől új, eredeti 
céljától merőben eltérő tartalommal töltődött meg. A kishatárforgalom az üzemanyag, a cigaretta és az alkohol árai 
közötti tekintélyes különbséget kihasználók számára a megélhetést jelentette.29 A kárpátaljai – háromnegyed részben 
kistelepüléseken élő – magyar lakosság jelentékeny része számára a határ menti kereskedőturizmus ma is fontos jöve-
delemforrás. 

A határ mentén készült interjúk a kereskedőturizmus mindkét típusára szolgáltatnak példát. A többé-kevésbé le-
gális, a törvény adta lehetőség kihasználására építő ügyeskedés egy jellegzetes megnyilvánulására egyik beregszászi 

29 http://www.hhrf.org/karpatiigazszo/071124/ej01.html (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)

Falusi turizmus Csetfalván 

A 730 lelkes Csetfalva a beregszászi járás határtelepülése, a Tisza jobb partján, 15 km-re Beregszásztól. A telepü-
lés gazdaságában hagyományosan meghatározó a zöldségtermesztés. A helybéliek már a második világháború 
előtti időkben foglalkoztak palántaneveléssel. Napjainkban sokan termesztenek paradicsomot, kordonos ubor-
kát. Termékeiket a környező konzervgyáraknak adják el. Van olyan vállalkozó, aki virágtermesztéssel foglalkozik, de  
a szaporítóanyagot is Ukrajnában vásárolja, és a piac telítettsége és a határ közelsége ellenére is csak a helyi piacon 
értékesít. A határ menti fekvést (Tiszalak mindössze 2 km-re van ide) egyrészt azok használják ki, akik mezőgazdasági 
idénymunkát vagy építőipari munkát vállalnak Magyarországon, másrészt pedig azok, akik turizmusra rendezkedtek 
be. A 2001-es árvíz után – amikor a falu majdnem összes házát tönkretette a víz – a település újjáépült, az odaérkezőt 
többszintes lakóházak látványa fogadja. 

Néhány évvel ezelőtt Csetfalván megalakult a falusi zöldturizmussal foglalkozó vendéglátók egyesülete. Jelen-
leg a faluban 12 vendégfogadó család van. A vendéglátás szervezett keretek között folyik, két szervező hozza a  
vendégeket. Alkalomszerűen, ha sok a vendég, még néhány további család is bekapcsolódik a vendéglátásba.  
A szálláshely-szolgáltatás mellett „hagyományos házias” reggelit és vacsorát is adnak az odaérkező vendégeknek. 
Interjúalanyaink eleinte, amikor a falusi vendéglátást elkezdték, többnyire magyar csoportokat szállásoltak el. Visz-
szatérő vendégeik is vannak, több magyarországi településről is, köztük a testvérfalu Dunavarsányból. Az utóbbi két 
évben azonban elmozdulás történt a vendégkör összetételében: a magyar turistákat ukránok váltották fel, akik már 
nem hosszú hétvégére, hanem csak egy éjszakára maradnak. Interjúalanyaink szerint a falusi turizmus legtöbbször 
csak kiegészítő jövedelemforrás – bár ennek némileg ellentmond, hogy a család nőtagjainak legalábbis nincs más 
„szokásos” munkája –, de mint ilyen, nem elhanyagolható részt tesz ki a család költségvetéséből. A családok férfi tag-
jai mezőgazdasággal foglalkoznak. Nem ritka, hogy a háztájiból származó alapanyagokat építenek be az ellátásba. 
Az egyik interjúalany arról számolt be, hogy néha egy hétvégén annyit keresnek a falusi vendéglátásból, amennyi a 
család férfi tagjának egyhavi jövedelme. Így összességében a falusi turizmus ezeknek a családoknak a jövedelmén 
belül nagyon fontos komponens. 

Érdekes adalék – s ezt már a záhonyi polgármester teszi hozzá a kárpátaljai farmergazdaságok történetéhez –, 
hogy termékeikkel a magyarországi piacokon is megjelennek, itt értékesítik a hazainál olcsóbb árakon a saját terme-
lésből származó zöldségeket. 

http://www.hhrf.org/karpatiigazszo/071124/ej01.html
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interjúalanyunk hívta fel a figyelmünket. Több ember foglalkozik a városban azzal, hogy előre kiosztott Metro áruházi 
katalógus alapján rendelést vesz fel árukra, amiket aztán a határ magyar oldalán beszerez. Az áfát – a 175 euró fölötti 
vásárlások esetén a külföldi utast megillető áfamentesség alapján – visszaigényli, és azt vagy legalábbis annak a vámo-
soknak fizetett kenőpénz után megmaradó részét zsebre teszi. (Persze nemcsak a kereskedőturizmus bonyolítói, ha-
nem azok vevői is jól járnak. Az ilyen közvetítőkön keresztül vásárlók interjúalanyunk becslése szerint 20–30 százalékos 
megtakarítást realizálnak.) A határ menti illegális kereskedelem elsősorban a jövedéki termékekre (cigaretta, benzin) 
irányul. 

A határ menti térségben lakó autósok az ukrán határ túloldalára járnak át tankolni a lényegesen alacsonyabb ben-
zin- és gázolajárak miatt. A határátlépők egy része saját szükségletre vásárol benzint, egy – minden bizonnyal nem 
csekély – része azonban továbbértékesítésre (ők az autó üzemanyagtartályát átalakítva vagy más módon csempészik 
át a határon a benzint). A hatályos jogszabály szerint vámmentesen a jármű „szabványos és gyári” üzemanyagtartá-
lyában lehet behozni üzemanyagot, megfejelve további 10 liter kannában áthozható mennyiséggel. Jogilag azonban 
nagyon kevés választja el egymástól az üzemanyag-turizmust és a csempészetet. Ugyanis az is jogszabályt sért, aki az 
engedélyezett mennyiségben áthozott üzemanyagot a tartályból kiszívja, akkor is, ha nem értékesítené.30 

Az üzemanyag-csempészetbe egyaránt bekapcsolódnak a határ mindkét oldalán élők. A záhonyi átkelőn 2010-ben 
napi átlagban 1000 személyautó haladt át, amelyből a határőrség becslése szerint 400–500 lehetett azoknak a száma, 
amelyek tulajdonosa üzemanyag-vásárlás miatt lépi át a határt.31 A záhonyi polgármester is arról számolt be, hogy  
a településen élők közül sokan használják ki az olcsóbb benzinben rejlő lehetőségeket: „ebből egészítik ki a fizeté-
süket, munkanélküliek ebből élnek, naponta kétszer-háromszor is fordulnak, és ezt értékesítik. Nem segélyért jönnek 
esetleg, hanem ebből élnek...” A csempészet időigényét (a határon többórás várakozás jellemző) és az abból származó 
bevétel32 nagyságát tekintve valószínűsíthető, hogy az abban résztvevőknek nincsen más, „rendes” munkája, „főfoglal-
kozásként” űzik ezt a tevékenységet. Kárpátalján a kereskedőturizmus sokaknak biztosít a helyi lehetőségekhez – a far-
mergazdálkodáshoz és a betanított gyári munkához – mérten jobb megélhetést. Ennek is megvannak persze a maga 
hátulütői. Mára felnőtt egy olyan nemzedék, amelyik a határon átnyúló csencselésből él – így summázza a helyzetet 
egyik beregszászi interjúalanyunk. Egy megszólaltatott cégvezető pedig azt teszi hozzá ehhez, hogy a csempészéssel 
eltöltött évek igencsak megnehezítik a szakmába való visszatérést, és jelentősen rontják a munkamorált is. 

Összefoglalás és következtetések

Tanulmányunkban a keleti hármashatártérség gazdasági szereplői közti határon átívelő kapcsolatokat vizsgáltuk.  
A keleti határrégióban a határ közelségében rejlő lehetőség – egyelőre legalábbis – „csak lehetőség”, ahogyan egyik 
interjúalanyunk is megfogalmazta. 

A magyar–szlovák határon átnyúló együttműködés intézményi feltételei már nem sokkal a rendszerváltást köve-
tően, a ’90-es években kiépültek a határ innenső és túloldalán is. A két ország EU-s csatlakozásával az uniós források 

30 http://www.origo.hu/auto/20101217-uzemanyagcsempeszet-es-turizmus-az-ukranmagyar-hataron.html (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)
31 Uo.
32 Az Origó internetes hírportál fentebb hivatkozott 2010-es cikkében szereplő számítás szerint a határ 30 km-es körzetében élők számára 

már napi egy fuvar lebonyolítása is elegendő lehet a megélhetéshez (az akkori 210 forintos ukrajnai és 360 forint körüli hazai benzinárak 
mellett, a jogszabályok szerint maximálisan áthozható mennyiséget feltételezve).

http://www.origo.hu/auto/20101217-uzemanyagcsempeszet-es-turizmus-az-ukranmagyar-hataron.html
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rendelkezésre állása új távlatokat nyitott a határon átnyúló együttműködésben. A gazdasági szereplők közti határon 
átívelő kapcsolatok azonban még a mai napig sem túlságosan elterjedtek a keleti határtérségben. Ennek egyik meg-
határozó oka a keleti határszakasz mindkét oldalára jellemző súlyos gazdasági elmaradottság. Ez alól egyedül Kassa 
városa jelent kivételt. Jóllehet vannak még infrastrukturális hiányosságok (egyes részeken a határon átnyúló közúti 
összeköttetés, illetve a tömegközlekedés hiánya, az utak állapota stb.), ezek azonban az EU-s támogatásoknak köszön-
hetően ma már egyre kevésbé, illetve egyre kevesebb helyen tehetők felelőssé a határ adta lehetőségek nem kellő 
kihasználásában. 

Nem számottevőek a két ország között a határon átívelő tulajdonosi kapcsolatok. A magyar érdekeltségű cégek 
szlovákiai jelenléte mindazonáltal jellemzőbb, mint a fordított reláció. Ez a kép akkor sem változik, ha eltekintünk 
azoktól cégektől, amelyek pusztán a kedvezőbb adózási feltételek miatt helyezték át székhelyüket a határ túloldalára.  
A határtérségben bejegyzett szlovák érdekeltségű cégek száma elenyésző, legfeljebb néhány tucatra tehető. Döntően 
nem termelőtevékenységet folytatnak, hanem a kereskedelem és szolgáltatások területén működnek. 

A keleti határtérségben működő cégek körében csak elszórtan találni a határon átívelő üzleti kapcsolatokat. Annak 
ellenére is, hogy a térségben tevékenykedő vállalkozói szervezetek és kamarák üzleti partnerközvetítésben játszott te-
vékenysége mellett EU-s program is segítette az itteni és a szlovákiai cégek közti információáramlást. A határon átívelő 
meglévő üzleti kapcsolatok többnyire a fémmegmunkálás, a mezőgazdaság, az élelmiszeripar területén alakultak ki; 
főleg mikro- és kisvállalkozások között. A beszállítói-vevői kapcsolatok irányát tekintve nem rajzolódik ki egyértelmű 
mintázat: a magyarországi és a szlovákiai cégek között egyaránt találtunk a határ túloldalára beszállítókat és ottani be-
szállítót alkalmazókat. A határtérségben készített interjúink alapján jelentős mértékűnek tűnik még a magyar építőipari 
cégek szlovákiai szolgáltatásnyújtása.

A korábbi kutatási eredményekkel összhangban saját vizsgálatunk alapján is megállapítható, hogy a keleti magyar–
szlovák határszakasz nem játszik súlyponti szerepet a határon átívelő munkaerőmozgás terén. Ez abból is adódik, hogy 
két magas munkanélküliségi rátájú térség néz egymással szembe a határ két oldalán. A munkaerő-áramlás egyelőre 
– legalábbis döntően – Magyarország felé irányul, és abba nem csak a szlovákiai magyarok kapcsolódnak be. Figye-
lembe véve azonban a munkaerőmozgás irányát befolyásoló tényezők alakulását, e téren már a közelebbi jövőben 
elmozdulás várható. 

A vizsgált térségen belül a szlovák munkaerő foglalkoztatása mindenekelőtt Sátoraljaújhelyt érinti. A Szlovákiából 
érkezők itteni munkavállalásának fő motivációja ma már nem az itt elérhető bérelőny, hanem a szomszédos területe-
ken, kiváltképp a Tőketerebesi járásban tapasztalható súlyos állástalanság. A Kassa–Miskolc tengely környékén ugyan-
akkor kevésbé érzékelhetők a Magyarországra irányuló munkaerőmozgás jelei. Ebben több tényező is közrejátszik. Ezek 
között is elsősorban Kassa utóbbi időben tapasztalható gyors fejlődése, illetve az a tény, hogy a határ magyar oldalán 
fekvő települések hagyományosan Kassa város vonzáskörzetét képezték. Emellett meg kell még említenünk a határ 
menti Kenyhec ipari parkjának sikeres működését, ami önmagában is jelentős munkakeresletet támaszt a környező 
településeken. A létesítmény a határ magyar oldalán is javulást hozhatna a jelenlegi kedvezőtlen foglalkoztatási ada-
tokban, ám egyelőre e téren a mozdulatlanság jellemző.

Vizsgálataink megerősítik a határ menti kiskereskedelem – korábbi kutatásokból már ismert – aszimmetrikus jelle-
gét. Noha a forint és az euró egymáshoz viszonyított árfolyamának és a termékekre kivetett adók mértékeinek alakulá-
sa időről időre átrajzolják a bevásárlóturizmus térképét, tendenciájában mégis úgy tűnik, hogy Szlovákiából többen ér-
keznek vásárolni a magyar határ menti térségbe, mint fordítva. A szolgáltatások igénybevétele esetében még erősebb 
az aszimmetria: míg a Szlovákiából érkezők számos itteni szolgáltatás iránt igény támasztanak, addig a határ magyar 
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oldaláról nem különösebben mutatkozik az ottani szolgáltatások iránt kereslet. Újabb keletű, az utóbbi néhány évben 
kibontakozó jelenség a szlovák állampolgárok magyarországi ingatlanvásárlása a Kassához közeli, a határ magyar ol-
dalán fekvő településeken. Noha korai lenne még az eddigi folyamatokból messzemenő következtetéseket levonni, 
annyit mégis megkockáztathatunk: vannak arra utaló jelek, hogy Kassa funkcionális vonzáskörzete némely tekintetben 
legalábbis lassan (újra) átnyúlik a határ innenső oldalára is. 

Az a megállapítás, hogy bőven vannak még kiaknázatlan lehetőségek a gazdasági szereplők határon átívelő kap-
csolatai terén, még sokkal erőteljesebben áll a magyar–ukrán viszonylatra, mint a magyar–szlovákra. A határ menti gaz-
dasági kapcsolatok gyérek és meglehetősen egyoldalúak – kivéve a határ menti kereskedőturizmust. Igaz, a gazdasági 
szereplők közti kapcsolatok kialakulásának számos nyilvánvaló korlátja van. A legkézzelfoghatóbb ezek közül a határ 
átjárhatóságának adminisztratív (pl. az Ukrajnával szemben érvényben lévő vízumkényszer) és fizikai értelemben vett 
nehézsége. Jóllehet a határon átnyúló kooperáció intézményi keretei a határ mindkét oldalán kiépültek, és az Európai 
Unió is támogatja a külső határai mentén elhelyezkedő partnerországok érintett régióival való kooperációt, a kapcso-
latépítést akadályozza az ukrajnai jogszabályi és intézményi környezet, illetve a tágan vett politikai helyzet. Ezeken 
túlmenően nem kedvez a határ menti együttműködés kifejlődésének az egymással szomszédos területek periferikus 
helyzete sem. 

Az Ukrajna és Magyarország közti határon átnyúló tulajdonosi kapcsolatok nem számottevőek, a befektetett tőke 
nagyságát tekintve jóformán csak a magyarországi befektetők kárpátaljai jelenléte kimutatható. Szabolcsban elha-
nyagolható az ukrán állampolgárok vállalkozói aktivitása, még ha a regisztrált ukrán érdekeltségű cégek – egy időben 
legalábbis relatíve nagy – száma ezzel ellentétes látszatot is keltene. A magyar–ukrán határon átnyúló tulajdonosi 
kapcsolatokat közelebbről szemügyre véve az is megfigyelhető, hogy Magyarországról sok esetben külföldi tőkével 
működő/multinacionális cégek terjeszkednek tovább Ukrajna felé. A kárpátaljai cégalapítás hátterében meghúzódó 
motiváció tipikusan az előállítási költségek leszorítása, illetőleg kapacitásbővítés alacsonyabb előállítási költségek mel-
lett. Kárpátalján még kutatásunk idején is meghatározónak tűnik a bérmunka-konstrukció. A határ túloldalán letelepe-
dő nagy élőmunka-igényű gépipari, textil- és cipőipari cégek az ottani alacsony munkaerő- és működési költségeket 
igyekeznek kihasználni. 

A két ország között meglévő tetemes bérkülönbségek alapján nem meglepő, hogy a határon átnyúló munkaerő-
mozgás egyirányú. A munkaerő Kárpátaljáról áramlik Magyarország felé, míg az ellentétes irányú mozgás csak néhány 
felsővezetői, illetve speciális szaktudást igénylő pozíció esetén észlelhető. A Kárpátaljáról érkező – döntően magyar 
nemzetiségű – munkaerő nagyobb része azonban nem a határtérségben, hanem távolabb, a fővárosban vagy an-
nak környékén talál munkát. Szabolcs-Szatmár-Beregben jellemzően mezőgazdasági idénymunkára, illetve építőipari 
munkára alkalmaznak ukrán állampolgárokat. A kvalifikáltabb munkaerő – az interjús tapasztalatok alapján úgy látszik 
–, inkább az áttelepülés mellett dönt. A határ menti munkaerő-áramlásnak mindazonáltal akadálya egyrészt, hogy  
a magyarországi foglalkoztatás engedélyhez kötött, másrészt pedig, hogy az ingázó munkavállalást megnehezíti a 
határ nehéz átjárhatósága.

A határ nyújtotta lehetőségeket napjainkban úgy tűnik, legnagyobb mértékben a kereskedőturizmus résztvevői 
aknázzák ki. A gazdasági szereplők közti kapcsolatok közül talán legkevésbé e téren észlelhető egyoldalúság is. Abban 
az értelemben legalábbis, hogy a kereskedőturizmust domináló cigaretta- és benzincsempészetben mindkét ország 
állampolgárai bekapcsolódnak. A határon átívelő kapcsolatoknak ez formája már a 1980-as évek végétől, a ’90-es évek 
elejétől virágzik, és elsősorban a jövedéki termékek (benzin, cigaretta) csempészetére irányul. Ez a gyakorlat mára 
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olyan mértékben meggyökeresedett, hogy egyik kárpátaljai interjúalanyunk szerint mára felnőtt egy olyan generáció, 
amelyik csencselésből biztosítja a megélhetését.
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http://www.google.hu/url?url=http://pro-professione.hu/hatarmenti-egyuttmukodes&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qletVOWIOczqUsCMgagP&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNGwDr6OmsTsjcTBN7m1Gn0tthMZng
http://www.google.hu/url?url=http://www.hbkik.hu/download.php%3Fid%3D5749&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Q1itVI-2Icu2UaTigsgC&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNG_8oKNd9Ba9oMg-7a_I-i0VyYQ2Q
http://www.google.hu/url?url=http://www.hbkik.hu/download.php%3Fid%3D5749&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Q1itVI-2Icu2UaTigsgC&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNG_8oKNd9Ba9oMg-7a_I-i0VyYQ2Q
http://www.google.hu/url?url=http://www.hbkik.hu/download.php%3Fid%3D5749&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Q1itVI-2Icu2UaTigsgC&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNG_8oKNd9Ba9oMg-7a_I-i0VyYQ2Q
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A határokon átívelő együttműködések politikai és 
önkormányzati dimenziója a szlovák–ukrán–magyar 
hármashatár térségében
hEgEdűS dániEl

Bevezetés

Mivel a vizsgálati térség egy – alább részletesebben kifejtett – funkcionális régió, a kutatás szempontjából nem magá-
tól értődőek sem a „politikai”, sem az „önkormányzati” dimenzió fogalmai, így a bevezetés keretében – a módszertani 
alapvetés mellett – ennek a tisztázására helyezném a hangsúlyt.

Az elemzési terület, a közúti határátkelőhelyektől mért másfél órás izokron zóna, egy közlekedési infrastruktúra által 
kijelölt olyan funkcionális régiónak tekinthető, melynek meghatározó eleme az itt élők azonos mobilitási képessége. 
Ugyanakkor ez a funkcionális régió összetett viszonyban áll a három érintett ország közigazgatási és önkormány zati 
egységeinek területével, valamint a térségben található, a határokon átívelő együttműködést szolgáló intézményi 
struktúrákkal (a továbbiakban CBC-platform) is.

A térszervezés (rescaleing) politikai összefüggéseivel, továbbá az egyes területi egységek bizonyos közszolgál-
tatások és funkciók tekintetében mért hatásfokával a „politics of scale” elmélete foglalkozik (Smith 1992, Perkmann 
2007).1 Axiómánk, hogy az elérhetőség változója mentén definiált funkcionális régión belül a politikai és adminisztratív 
folyamatokat nemcsak az államhatárok, hanem az egyes államokon belül az önkormányzati és adminisztratív egy-
ségek struktúrája is meghatározza. Egyrészt a fejlesztéspolitika dimenziójában – természetesen összefüggésben az 
adott területi-politikai egységhez az egyes országok közigazgatási és alkotmányos rendszerében, továbbá az Európai 
Unió kohéziós politikája által delegált fejlesztéspolitikai hatáskörökkel –, méghozzá elsősorban a funkcionális régiónak 
vagy egy részének az adott területi-politikai egység viszonylatában elfoglalt centrum-periféria helyzete, vagy az ettől 
nem független fejlesztési prioritási szintje által. Másrészt meghatározza a határon átívelő kapcsolatok (cross-border 
cooperation – CBC) intézményesült rendszere tekintetében is, mivel az intézményes CBC-platformokban – természete-
sen összefüggésben azok szerveződési szintjével – az állami szintű önkormányzati és adminisztratív egységek képvise-
lik a funkcionális régiót. E képviselet pluralitása, az érdekviszonyok struktúrája természetesen alapvetően befolyásolja 
a CBC-platformok tevékenységét, és ezen keresztül megint csak visszahat a funkcionális régió fejlesztésére és fejlődé-
sére. 

1 Az elméletnek se bevett magyar fordítása, se igazi hazai fogadtatása nincsen. Az „Economy of Scale” mintájára talán „politikai méretgaz-
daságosságnak” fordíthatnánk.
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A politikai térszerkezet struktúráját, illetve annak rétegződését áttekintve azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 
NUTS 2 szintű entitások tekintetében Szlovákiában és Ukrajnában nincs belső egységhatár a funkcionális régión belül. 
Szlovákiában ugyanis a funkcionális régió teljes területe a Kassai kerülethez, Ukrajnában pedig Kárpátalja régióhoz 
tartozik. Mivel a NUTS 2 szintű entitások a strukturális alapok támogatásainak fő célterületei a kohéziós politikán belül, 
sőt a szomszédságpolitikán belül is, ezért nem jelentőség nélküli, hogy egy funkcionális terület egy NUTS 2-es entitás 
részét képezi-e, vagy pedig e fejlesztési régiókat elválasztó belső határvonal metszi át a funkcionális területet, mint 
Magyarország esetében. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék közti határ ugyanis nemcsak megyehatárként meg-
határozó a funkcionális régiónk szempontjából, hanem két fejlesztési régió közti határ is.2 Ennek következtében pél-
dául – mivel a 2007–2013 közötti pénzügyi perspektíva időszakában érvényes Új Magyarország Fejlesztési Terv (és Új 
Széchenyi Terv) önálló regionális operatív programot (ROP) rendelt mind a hét magyarországi NUTS 2 szintű fejlesztési 
régióhoz, Cigánd és Kisvárda – mely települések között található az elérhetőség mentén definiált funkcionális régiót 
egyik legjobban strukturáló, országon belüli közlekedési infrastrukturális elem, „a” Tisza-híd – nemcsak eltérő megyék-
hez, de eltérő fejlesztési régiókhoz és ezáltal különböző regionális operatív programok alá is tartoznak. De a megyeha-
tárok nemcsak a fejlesztési régiókon keresztül, hanem a megyék által ellátott hatáskörök mentén is meghatározhatják  
a funkcionális régió működését. A magyar önkormányzati és közigazgatási struktúrában a megyék felelősek a nem köz-
vetlen állami fenntartásban lévő állami úthálózat (vagyis nem autópálya vagy autóút) fenntartásáért és fejlesztéséért.  
A közlekedési infrastruktúra természetesen nemcsak a határátkelés vonatkozásában határozza meg a funkcionális régió 
működését, hanem országokon belül is. E szempontból pedig – tekintettel a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére 
– nemcsak határ menti perifériás helyzetről beszélhetünk, hanem figyelembe kell vennünk a fejlesztéspolitikai és köz-
lekedéspolitikai funkciókat betöltő önkormányzati és adminisztratív egységeken belüli periferikus helyzetet is. Ebben  
a vonatkozásban a funkcionális régión belül a Bodrogköz magyarországi része többszörösen periferikus helyzetben 
van, hiszen a Borsod-Abaúj-Zemplén megyének a 37-es úttól, továbbá Sátoraljaújhely és Sárospatak szűkebb vonzás-
körzetétől keletre eső része abszolút periféria a 3-as út fejlesztési tengelyére (Miskolc–Kassa) koncentráló megyén belül. 
A természetes regionális kapcsolatok tekintetében a Bodrogköz magyarországi része inkább Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye felé húz, különösen a 4-es út és az ukrán–magyar határ kereskedelmi „gateway”-funkciója miatt. Ezt azonban az 
országon belüli közlekedési infrastruktúra hiányosságai, közvetve a Tisza mint megye- és fejlesztésirégió-határ nehezíti 
meg a számára. 

Összefoglalva, amikor a funkcionális régión belül az önkormányzati-adminisztratív együttműködés dimenzióját 
vizsgáljuk, azt úgy kell meghatároznunk, mint egy plurális és fragmentált területi rendszert, melynek nincs olyan ele-
me – mint később látni fogjuk, még CBC-dimenzióban sem –, ami egy az egyben fedésbe lenne hozható a funkcio-
nális régióval. Szerencsésebb esetben, mint Szlovákia tekintetében – legalább egy NUTS 2-es vagy 3-as egység részét 
képezi a funkcionális régió adott országra eső része – máshol azonban belső határmegvonásokkal és periferikus hely-
zetekkel is számolnunk kell, melyek egyrészt pluralizálják, másrészt fragmentálják a fejlesztéspolitikai folyamatokat, az 
ezekhez kapcsolódó politikai érdekartikulációs és érdekaggregációs tevékenységet. Ez objektív tény, ami akkor okoz 
gondot, ha a térstruktúrák és politikai intézményeik nem képesek hatékonyan betölteni szakpolitikai feladataikat, mert 
kialakításukkor nem vették figyelembe a régióra jellemző gazdasági és társadalmi folyamatok funkcionális térszervező 

2 Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyék alkotják az Észak-Magyarország régiót, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Hajdú-Bi-
harral és Jász-Nagykun-Szolnok megyével együtt az Észak-Alföld régió részeit képezik. 
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hatását, vagy nem elégséges az egyes területi egységek közötti horizontális kapcsolat (kommunikáció és kooperáció) 
a térelemeket elválasztó határok és az általuk okozott – adott esetben országon belüli – periferikus helyzet negatív 
hatásainak kezelésére. Kutatásunk során ilyen fragmentált rendszerben vizsgáljuk a funkcionális régió területén belül 
az önkormányzati és adminisztratív egységek határokon átívelő aktivitását a lentebb meghatározásra kerülő „politikai” 
dimenzióban.

Hogy mi tekinthető egy regionális térszegletben a határokon átívelő kapcsolatok politikai dimenziójának, nem 
magától értetődő kérdés. Ennek tisztázása céljából a politológiai háromszög logikáját követve próbálom – némileg 
önkényesen – azonosítani az együttműködés intézményi (polity), párt- és identitáspolitikai (politics) és fejlesztéspoliti-
kai (policy) dimenzióit. Mivel az egyes dimenziók határai elmosódottak (egy stabilan létező és működő, határon átívelő 
kulturális, oktatási és civil programokat finanszírozó alapítványt – lásd Kárpátok Alapítvány – gond nélkül lehetne a CBC-
intézményrendszer részeként kezelni, mint ahogy az Európai Unió határokon átívelő fejlesztési programjainak is van 
civil társadalmat és kulturális, oktatási együttműködést támogató pályázati kiírásai), az egyes dimenziókban vizsgált 
elemek kiválasztása tehát némileg önkényes. Az intézményi dimenzió az intézményesített, önkormányzati vagy maga-
sabb szintű területi közigazgatási egységek együttműködésének koordinációjára létrejött, illetve a térségben működő 
intézményes együttműködési platformok (eurorégiók, EGTC-k) bemutatására, struktúrájának és működésének elemzé-
sére összpontosít, és nem érinti a gazdasági együttműködést koordináló kamarákat vagy az önkormányzati dimenzió 
nélküli, tisztán civil, oktatási vagy szociális együttműködést menedzselő szervezeteket. A policy dimenzió keretében az 
uniós forrásokból finanszírozott együttműködési projektek elemzésére kívánok kitérni (akkor is, ha tisztán civil, kulturá-
lis vagy szociális együttműködési jellegűek), mivel enélkül nem lenne elképzelhető a Magyarország–Szlovákia ETE CBC 
és a HUSKROUA ENPI CBC programok átfogó, a térségben futó projektekre fókuszáló szakpolitikai elemzése. 

A határokon átívelő együttműködések szempontjából talán kevésbé releváns a politics dimenzió. E tekintetben 
meghatározó a helyi politika és az országos pártpolitika sajátos, magyar politikatudományi szakirodalomban jól ismert 
és sokat elemzett viszonya, mely szerint egyrészt az alapvető helyi ügyek gyakran nem pártpolitikai konfliktusként 
manifesztálódnak, másrészt pedig az országos pártok viszonylag kevés helyet és figyelmet szentelnek programjaikban 
és politikai diskurzusukban regionális vagy helyi ügyek számára. A pártok helyi szerveinek hivatalos dokumentumainak 
tartalomelemzésével nem bukkantam a határon átívelő együttműködések szempontjából releváns programelemekre, 
ezért a politics dimenziót mindössze a lokális politikai szereplők CBC-t érintő attitűdjeinek vizsgálata és bemutatása 
képviseli a tanulmányban. 

A kutatás során egyrészt interjúk kvalitatív elemzésére építek, másrészt a CBC intézményes, illetve policy dimenzi-
ójának a vizsgálatakor főleg nyilvános források (jogszabályok, alapító és működési dokumentumok, pályázati és sajtó-
anyagok) elemzésére.

A határon átívelő együttműködés intézményi (polity) dimenziója

Az elérhetőség által definiált funkcionális régiónkban két működő eurorégiót (Kárpátok és Zemplén eurorégiók), va-
lamint egy bizonytalanul formálódó EGTC-t3 (Bodrogközi EGTC) találunk. De milyen elméleti vagy gyakorlati vonat-
koztatási rendszerben tudjuk megítélni ezen intézményi platformok hatékonyságát, sikerességét vagy a határokon 

3 http://www.mkp.sk/node/16643 (utolsó letöltés: 2015. 01. 03.)

http://www.mkp.sk/node/16643
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átívelő együttműködések szempontjából generált hozzáadott értéküket, ha túl szeretnénk lépni a magyar nyelvű 
szakirodalomra leginkább jellemző deskriptív megközelítést (Süli-Zakar 2001, Pintér 2007)? Álláspontunk szerint e kri-
tikai szemléletnek különös létjogosultsága van Kelet-Közép-Európában, illetve Magyarországon, tekintettel arra, hogy 
gyakran az intézményes struktúrák puszta léte is sikerként van értékelve, még akkor is, ha semmiféle tényleges tartalmi 
tevékenységet a határokon átívelő kapcsolatok előmozdítása érdekében nem végeznek (Hegedűs 2010). Mi az előnye 
vagy hozzáadott értéke tehát az állandó CBC intézményi keretnek a rugalmas, projektalapú partnerségi hálózatokkal 
szemben? 

Maier (2008) munkájában úgy fogalmaz, hogy a határokon átívelő kapcsolatok rendszerelméleti megközelítéséből 
fakadóan a CBC központi eleme az intézményrendszer. Ezért induktív módon kialakított egy elméleti keretet, melyben 
hét olyan területet azonosított, ahol CBC intézményi struktúrák hozzáadott értékkel bírnak (Maier 2008: 20–37), továb-
bá ezek mentén meghatározott hét sikerfaktort is az intézményi struktúrák működése szempontjából (uo.: 33–52).4 

Azok a területek, ahol az intézményesített CBC-platformok (eurorégiók, EGTC-k) hozzáadott értékkel bírnak, az aláb-
biak: 

jogi személyiség megléte (elengedhetetlen az önálló pályázati részvételhez); z
egyszerűbb és transzparensebb döntéshozatali mechanizmus (mint pl. a tükörstruktúrára épülő intézmények  z
 esetében), továbbá tagok számára kötelező erejű döntések meghozatalának képessége; 
politikai szint (helyi politikusok) fokozottabb bevonásának képessége; z
uniós támogatások, pályázati források lehívásának képessége; z
láthatóság, ismertség és identitásképző erő; z
további partnerek és tagok bevonásának képessége; z
rendszeres találkozók, tagok kiépített és jól működő hálózata. z

A sikerfaktorok, melyek nyilvánvaló módon nem függetlenek a fent említett képességektől és területektől, Maier 
szerint az alábbiak:

rendszeres működés; z
professzionális, nyelvi és kommunikációs nehézségek által nem hátráltatott, értékalapú hálózat (célközösség); z
jó PR-ral rendelkező, a polgárok által ismert, tevékenységében a lakosság számára érezhető CBC, ami legitimitás- z
forrás a CBC-struktúra vagy intézményrendszer számára;
jogilag kötelező erejű döntések meghozatalának képessége a tagok felé, illetve a tagsági kör ehhez elengedhe- z
tetlen, hatáskör alapú meghatározása;
politikusok részvételének, valamint a projektmenedzsment szakértői technokrata irányításának, illetve ezek  z
egyen súlyának megteremtése;
CBC-platform és működése pénzügyi önállóságának megteremtése a tagoktól, önálló költségvetés; z
központi, centralizált munkaszervezet állandó és hatékony, professzionális apparátussal. z

A továbbiakban e képességek és sikerfaktorok minősége, megléte vagy hiánya tekintetében vonjuk górcső alá a 
funkcionális régióban található intézményesített CBC-platformokat, azok működését, jogi hátterét és struktúráját, hogy 
objektív elemzési keret alkalmazásával vonhassunk le következtetéseket.

4 A Maier-féle sikerfaktorok kritikájához lásd Hegedűs (2010) tanulmányát. 
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Kárpátok Eurorégió

A Kárpátok Eurorégiót joggal tekinthetjük – függetlenül a méretéből fakadó terminológiai vitáktól – egyfajta, a törté-
nete által erre a szerepre determinált szimbolikus eurorégiónak, ami a mindenkori magyar kormányok, illetve számos 
nemzetközi aktor számára „a” kelet-közép-európai eurorégió. Az egykori vasfüggönytől keletre, kizárólag volt szocialis-
ta országok területi egységeinek részvételével megalakult első együttműködési platformként – mint látni fogjuk – az 
általa megvalósított tényleges együttműködésnél messze nagyobb politikai figyelem irányult és irányul rá. Különleges 
helyzetére csak egy példa, hogy a 2007 októberében a Régiók Bizottsága által összehívott és felállított EGTC szakértői 
csoportban5 is a Kárpátok Eurorégió Titkársága képviseli Magyarországot, miközben sem az EGTC rendelet alkalma-
zásával, sem jogi személyiséggel bíró együttműködési platform működtetésében nem volt tapasztalata, továbbá az 
EU kohéziós politikai források lehívásában sem kimagasló teljesítménye a magyarországi együttműködési platformok 
között (Süli-Zakar 2001). 

A különös helyzet egyik oka a központi kormányokkal ápolt egyedi kapcsolat, a másik pedig a Kárpátok Eurorégió 
megalakításának erőteljesen top-down jellege. A megalakulás folyamatát akár egy tökéletes európaizációs folyamatként 
is szemlélhetnénk, ahol a területi együttműködés nyugati mintáinak átvételével és adaptációjával próbálták a nemzeti 
és regionális aktorok megteremteni az európai integráció által előnyben részesített horizontális területi együttműkö-
dés keretfeltételeit, még ha ez a központi nemzeti kormányok erőteljes kontrollja és kifejezett részvétele mellett történt 
is (Börzel–Risse 2000). A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség létrehozásáról szóló egyezményt 1993. február 
14-én Debrecenben a kezdeményező országok külügyminiszterei (Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Ukrajna) 
írták alá. A központi kormányok etnopolitikai alapú korlátozó magatartására jó példa, hogy a csatlakozni kívánó szlovák 
és román megyék 1998-ig nem válhattak a szervezet teljes jogú tagjaivá. Ma, a Lengyelország, Magyarország, Romá-
nia, Szlovákia és Ukrajna területén, alapvetően középszintű területi közigazgatási/önkormányzati egységekből felépülő 
eurorégió közel 150 ezer km2 területet foglal magába, melyen hozzávetőlegesen 15 millió fő él (Süli-Zakar 2001: 42).

A Kárpátok Eurorégió struktúrája alapvetően megfelel a határokon átívelő együttműködési platformok európai in-
tézményi modelljének, vagyis a demokratikus legitimációt biztosító, tagok küldöttei által alkotott képviseleti fórumból 
(Tanács), egy professzionális munkaszervezetből (ügyvezető igazgató, Titkárság), valamint a szakpolitikai tevékenység 
tekintetében a demokratikus érdekartikulációt és érdekaggregációt megvalósítani képes munkabizottságokból6 áll 
(uo.: 45). 

Az eurorégió Nemzetközi Titkársága Nyíregyházán található, és intézményileg a Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei önkormányzat hivatalán belül működik, humán erőforrás tekintetében, valamint infrastrukturálisan is teljesen 
összefonódik a megyei elnöki kabinettel. A jelenleg egy főt foglalkoztató Nemzetközi Titkárság esetében nemcsak  
a rendelkezésre álló humán- és egyéb erőforrások tökéletes elégtelensége alapvető probléma, hanem az a kérdés is 
megválaszolandó, hogy a Nemzetközi Titkárság vezetője tevékenysége során mikor milyen intézményt képvisel (a Kár-
pátok Eurorégiót, vagy pedig annak egy tagját, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét). A Kárpátok Eurorégió működéséről  

5 Committee of Regions EGTC Experts Group. http://egtc.kormany.hu/accessibility/egtc-platform (utolsó letöltés: 2015. 01. 03.)
6 A Kárpátok Eurorégió munkabizottságai: Regionális Fejlesztési Munkabizottság (Magyarország); Szociális infrastruktúra / Oktatás, kultúra, 

sport Munkabizottság (Ukrajna); Katasztrófa-elhárítási Munkabizottság (Szlovákia); Kereskedelem Fejlesztési Munkabizottság (Románia); 
Turisztikai és Ökológia Munkabizottság (Lengyelország). http://carpathianeuroregion.org/munkabizottsagok.html (utolsó letöltés: 2015. 01. 
03.) 

http://egtc.kormany.hu/accessibility/egtc-platform
http://carpathianeuroregion.org/munkabizottsagok.html
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a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elé került legutóbbi7 jelentés is úgy fogalmaz, hogy a Nemzetközi Tit-
kárság működése és erőforrás-ellátottsága tekintetében a kilencvenes évek vége, kétezres évek eleje volt a virágkor, 
amikor a nyugati-partnerekkel (főleg a Maas–Rhein Eurorégióval) fenntartott együttműködésnek, illetve pályázati fi-
nanszírozásnak köszönhetően négy főállású alkalmazottja volt a Nemzetközi Titkárságnak, ami mára, mint említettem,, 
egy főre csökkent.

Az eurorégiónak a szűk értelemben vett, a Tanács, Titkárság és Munkabizottságok által alkotott intézményi struk-
túráján kívül számos egyéb szervezet kötődik szorosabban a tevékenységéhez, vagy használja a „Kárpátok” esetleg 
„Kárpátok Eurorégió” nevet brandingként, akár intézményi önállóságának megtartása mellett is. A legfontosabb ezek 
közül kétségkívül a Kárpátok Alapítvány (Carpathian Foundation), amelynek tevékenységét később e tanulmány is 
áttekinti, ám mindenképpen meg kell említeni az 1994 óta létező Kárpátok Eurorégió Egyetemek Szövetségét, a 2003 
óta működő Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetségét vagy a Kárpátok Eurorégió Kisebbségi Tanácsát.8 Céljait tekintve  
a Kárpátok Eurorégió az európai kohéziós politika 2007 és 2013 közötti programozási időszakára tekintettel új fejlesztési 
prioritásokat fogadott el, melyek a következők9: 

Ukrajna euroatlanti integrációjának elősegítése1. 
A humán erőforrások összehangolt fejlesztése2. 
Az elérhetőségek javítása, a Kárpátok Eurorégió közlekedési kapcsolatainak fejlesztése, az elzárt közlekedés föld-3. 
rajzi helyzet oldása
Versenyképes gazdasági szerkezet kialakítása a régióban4. 
Környezet- és természetvédelmi fejlesztések5. 
A Kárpátok Eurorégió idegenforgalmának komplex fejlesztése6. 
Az egészségügyi, szociális és kulturális környezet fejlesztése7. 
A külső kapcsolatok további erősítése, az Európai Uniós támogatások fogadására való felkészülés8. 

Ha az elért eredményeket vagy az eurorégió számára rendelkezésre álló erőforrásokat és eszközöket vizsgáljuk, ak-
kor jelentős diszkrepanciát találhatunk ezek és a megfogalmazott célok között. Önmagában is problémás, hogy miként 
tudjuk azonosítani azokat az együttműködéseket, amelyekben maga az eurorégió mint CBC-platform meghatározó 
szerepet játszik, hiszen jogi személyisége nincsen, egyezményekhez nem csatlakozhat, pályázóként közvetlenül nem 
léphet fel, jogi kötőerővel bíró kötelezettségeket nem vállalhat. Vagyis szinte minden esetben egyes tagjai jelennek 
meg helyette együttműködő félként.10 Az eurorégió struktúráját és tevékenységét elemző korábbi szakirodalom (Süli-
Zakar 2001), valamint hivatalos dokumentumok is azt emelik ki, hogy az eurorégión belül a tagok egymás közti kap-
csolatai és együttműködései a meghatározóak, nem pedig magának az eurorégiónak a részvételével zajló projektek. 
Ez alapján pedig levonhatjuk azt a következtetést, hogy a Kárpátok Eurorégió alapvetően a „matchmaking-network” 

7 1697/2007. Tájékoztató a Megyei Közgyűléshez az interregionális együttműködés tapasztalatairól és jövőbeni lehetőségeiről a Kárpá-
tok Eurorégióban. Az, hogy legutóbb 2007-ben volt ilyen tájékoztatás, mutatja, hogy minden szimbolikus diskurzus dacára a Kárpátok 
Eurorégió maguknak a tagoknak a nemzetközi kapcsolataiban is erőteljesen másodrendű, de semmiféleképpen nem aktív szerepet játszik. 

8 Uo. 
9 A Kárpátok Eurorégió Regionális Fejlesztési Stratégiája a 2007–2013 közötti időszakra, http://carpathianeuroregion.org/hirlevelek/20071.

pdf (utolsó letöltés: 2015. 01. 03.). A korábbi fejlesztési célkitűzéseket lásd Süli–Zakar 2001: 44, 48–49.
10 Lásd a 1697/2007. Tájékoztató a Megyei Közgyűléshez az interregionális együttműködés tapasztalatairól és jövőbeni lehetőségeiről a Kár-

pátok Eurorégióban c. dokumentumban bemutatott nyertes Interreg IIIA projekteket, melyekben kivétel nélkül Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye, és nem a Kárpátok Eurorégió volt partner. 

http://carpathianeuroregion.org/hirlevelek/20071.pdf
http://carpathianeuroregion.org/hirlevelek/20071.pdf
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funkcióját képes betölteni a Maier-féle intézményes CBC-platform funkciók közül, míg az összes többivel jogi személyi-
ség, erőforrások, intézményi kapacitások és nyilvánvaló módon politikai akarat híján adós marad.

A Kárpátok Eurorégió szimbolikus súlyából fakadóan nem elhanyagolható nemzetközi kapcsolatrendszerrel bír, 
még akkor is, ha ezt a legtöbb esetben nem képes hasznosítható együttműködési programokká transzformálni. Kvázi 
állandó elnökségi tagja az Európai Határrégiók Egyesületének11 (AEBR), valamint jó kétoldalú kapcsolatokat ápol a már 
említett Maas- Rhein Eurorégióval. Ez utóbbinak volt köszönhető a Kárpátok Eurorégió részvétele talán egyetlen igazi 
regionális politikai projektjében, amikor is bekapcsolódhatott a Maas- Rhein által koordinált FLAPP konzorciumba.12  
A 2005 és 2007 között futó Flood Awereness and Prevention Policy in Border Areas Interreg IIIC projektben a 37 part-
ner közül 11 volt kelet-közép-európai, azon belül pedig 9 magyar.13 A projekt alapvetően árvízvédelmi és megelőzési 
tapasztalatok átadását célozta határrégiók között. A Kárpátok Eurorégió részéről a 2001-től futó Élő Tisza program 
tapasztalatait igyekeztek megosztani a programban. A projekt végül 2007-ben egy, az összes partner részvételével 
elfogadott Árvízi Keretirányelv14 megalkotásával zárult.

A FLAPP-projekten túlmenően a Kárpátok Eurorégió nemzetközi kapcsolatai által jelentős segélyek érkeztek a tér-
ségbe a 2001-es árvizet követően, továbbá Magyarország és Szlovákia 2004. május 1-jei Európai Unióhoz, majd 2007. 
december 21-i schengeni térséghez való csatlakozását követően jelentős lobbitevékenységet fejtett ki a határátlépést 
lehetővé tevő infrastruktúra térségbeli bővítése érdekében.15

A Kárpátok Eurorégiónál jóval jelentősebb projektmenedzsment és -irányítási tapasztalatokkal rendelkezik a Kár-
pátok Alapítvány.16 Az alapítvány 1995-ben a Mott Alapítványtól kapott 4 millió dolláros támogatással megalakult 
Carpathian Foundation International (CFI)17 magyar nemzeti pillére. A CFI honlapjának elemzése alapján megállapít-
ható, hogy az alapítvány alapvetően a Kárpátok Eurorégió magyar tagjainak a területén aktív. Fő célkitűzése nonprofit 
technikai, szakmai és pénzügyi támogatás nyújtása önkormányzatok és civil szervezetek számára, amire az elmúlt 15 
év során körülbelül 15 millió dollárt fordított.18 Az alapítvány székhelye Egerben található, a pályáztatási és támogatási 
tevékenységet négyfős kuratórium mellett tízfős munkaszervezet szolgálja.19 Mivel a projektek nagy része nem határo-

11 Association of European Border Regions (AEBR), www.aebr.eu (utolsó letöltés: 2015. 01. 03.) Az összesen majd 57 tagú Executive 
Committee-ben az egy főből álló Nemzetközi Titkárság vezetője képviseli a Kárpátok Eurorégiót, helyettesítés nélkül. A Kárpátok 
Eurorégió és az AEBR kapcsolata több ponton tisztázásra szorul, például a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Közgyűlés számára készült 
2007-es összefoglaló szerint az eurorégió 2004-ben „Sail of Papenburg” díjat kapott az AEBR-től – ami a határokon át ívelő együttműködé-
sért adható legnevesebb kitüntetés Európában – míg erről a díjat hivatalosan adományozó AEBR mit sem tud, a szervezet honlapján  
a 2004-es esztendőben más díjazott szerepel. )

12 http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=EE&the=97&sto=1683&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&d
efL=FR (utolsó letöltés: 2015. 01. 03.)

13 A Kárpátok Eurorégió Nemzetközi Titkársága mellett Magyarországról a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIKÖVIZIG), az Észak-magyaror-
szági Vízügyi Igazgatóság (ÉKÖVIZIG), a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIKÖVIZIG), az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
(ATIKÖVIZIG), a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUKÖVIZIG), Budapest, 
valamint a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke vett részt a programban. 

14 Recommendations for improved and integrated river basin management. http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/en/4718.htm
15 1697/2007. Tájékoztató a Megyei Közgyűléshez az interregionális együttműködés tapasztalatairól és jövőbeni lehetőségeiről a Kárpátok 

Eurorégióban. 
16 www.karpatokalapitvany.hu (utolsó letöltés: 2015. 01. 03.)
17 http://www.cfoundation.eu/ (utolsó letöltés: 2015. 01. 03.)
18 http://www.karpatokalapitvany.hu/our-results (utolsó letöltés: 2015. 01. 03.)
19 Költségvetésének és intézményi kapacitásainak összehasonlítása a Kárpátok Eurorégióéval magáért beszél. 

http://www.aebr.eu
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=EE&the=97&sto=1683&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=FR
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=EE&the=97&sto=1683&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=FR
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/en/4718.htm
http://www.karpatokalapitvany.hu
http://www.cfoundation.eu/
http://www.karpatokalapitvany.hu/our-results
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kon átívelő együttműködési program, azoknak a bemutatására koncentrálnék elsősorban, melyek a funkcionális régiót 
is érintették.

Bár hivatalos dokumentumai alapján a civil társadalom fejlesztése a Kárpátok Alapítvány egyik első számú prioritá-
sa, konkrét integrált projekt a vizsgálati térségben nem futott, ezen a területen a CF a Heves megyei civil szervezetek 
integrált komplex szervezetfejlesztése TÁMOP projektet kezelte.20

A BRIDGE-Híd Európába projekt keretén belül a Kárpátok Alapítvány a legjobb vidéki kezdeményezések felkarolását 
célozza az érintett hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása érdekében. Ennek keretében egy komplex támogatási 
rendszert alkalmaz, mely magában foglalja a projekt-előkészítés támogatását, az önerő biztosítását, valamint a pro-
jekt minőségbiztosítását. A funkcionális régió alkotta kutatási területen belül a „Vizi és falusi turizmus határok nélkül” 
INTERREG IIIA projektet támogatta a Felső-Tisza és Bodrog vidékén, melynek főpályázói a Falusi Turizmus Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Szervezete, valamint a SOSNA egyesület és ökológiai oktatási központ21 voltak. A projekt során 
kialakult egy stabil, vízi és falusi turizmusban érdekelt regionális partnerségi hálózat, kidolgozásra került a térség vízi 
és falusi turizmus marketing stratégiája, egységes turisztikai jelzésrendszere, valamint a szállások minőségbiztosítási 
rendszere.22

A Kárpátok Alapítvány egy, az Ökotárs Alapítvány által vezetett konzorciumban 2008 és 2011 között részt vett a Nor-
vég Finanszírozási Mechanizmus Civil Alapjának kezelésében is a kulturális örökségvédelmi pályázatok felelőseként.  
A konzorciumból a hároméves időszakban 240 projektet támogattak 6,3 millió euró értékben, melyen belül a kulturális 
örökségvédelmi dimenzió 60 pályázatot és 1,5 millió Eurót tett ki.23

A Kárpátok Alapítvány, partnerségben a Roma Közösségfejlesztők Országos Egyesületével és a szlovákiai Polgári 
Lehetőségek Kezdeményezésével, a Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 
támogatásával működteti a RomaNET Együttműködési Hálózat projektet.24 A projekt az észak-magyarországi régió-
ban, valamint a kassai és besztercebányai kerületben működő roma szervezetek számára szervez kapacitásfejlesztési 
és pályázatírói szemináriumokat, így a funkcionális régiónk Borsod-Abaúj-Zemplén megyei részei is projekt területi 
dimenziója alá tartoztak. A program eseménynaptára szerint azonban eddig a funkcionális régióba tartozó települése-
ken nem tartottak képzéseket, ami azonban természetesen nem zárja ki, hogy a térségből származó roma szervezetek 
képviselői ne vehettek volna részt a projekt rendezvényein.25

A Kárpátok Alapítvány Közösségi Központok Fejlesztési Alapja eddig mindössze két mintaprojektet támogatott, 
ám abból az egyik, a telkibányai közösségi, civil, felnőttképzési tudás- és szolgáltató központ kialakítása a funkcionális 
régióban zajlott. Az alapítvány partnere a projektben a gönci „FOGADÓ” Észak-abaúji Közösségfejlesztők Köre Egyesü-
let, valamint a telkibányai Szepsi Csombor Márton általános iskola. A közösségi központot az alábbi funkciók ellátására 
tervezték: 

szakmai képzések (OKJ-s és egyéb akkreditálást igénylő képzések); z

20 TÁMOP 5.5.3.-08/02-2008-0031. http://www.karpatokalapitvany.hu/home?page=49 (utolsó letöltés: 2015. 01. 03.) 
21 www.sosna.sk (utolsó letöltés: 2015. 01. 03.)
22 http://www.karpatokalapitvany.hu/node/20 (utolsó letöltés: 2015. 01. 03.)
23 http://www.karpatokalapitvany.hu/tartalom/norv%C3%A9g-civil-t%C3%A1mogat%C3%A1si-alap (utolsó letöltés: 2015. 01. 03.)
24 HUSK/ 0801/ 1.5.1/ 018 A projekt saját honlapja: http://romanet.hu/
25 http://www.karpatokalapitvany.hu/tartalom/romanet-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si-h%C3%A1l%C3%B3zat (utolsó 

letöltés: 2015. 01. 03.)

http://www.karpatokalapitvany.hu/home?page=49
http://www.sosna.sk
http://www.karpatokalapitvany.hu/node/20
http://www.karpatokalapitvany.hu/tartalom/norv%C3%A9g-civil-t%C3%A1mogat%C3%A1si-alap
http://romanet.hu/
http://www.karpatokalapitvany.hu/tartalom/romanet-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si-h%C3%A1l%C3%B3zat
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általános közösségi képzések (a közösségfejlesztésről, a demokráciáról, az állampolgári részvételről, a civilségről,  z
az érdekérvényesítésről, a közösségi gazdaságról, a fenntartható fejlődésről stb.);
népfőiskolai, vasárnapi iskolai jellegű képzések (egymástól tanulás, a helyben és a kistérség településein felme- z
rült szükségletekre válaszoló képzések);
ifjúsági közösségi képző központ működtetése; z
tematikus fórumok, fesztiválok rendezése; z
kistérségi közösségi adatbázis működtetése, interaktív médiafelület biztosítása (a településeken feltárt igények- z
ről, lehetőségekről; pályázatokról, a futtatott/tervezett projektekről, a képzési anyagokról, egyéb közösségi in-
formációkról. 

A Kárpátok Alapítvány utolsó programja, melyet elemzés alá kell vonnunk, a Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztön-
díj Program.26 Ennek keretében évi 2–4 fiatal felsőoktatási tanulmányait támogatja anyagilag az alapítvány ösztöndíj 
formájában, továbbá az ösztöndíjasok szakmai fejlődését mentortanár segíti. Az ösztöndíj feltétele, hogy a díjazottak  
a diploma megszerzését követően kidolgoznak és megvalósítanak egy egyéves önkéntes programot, érdeklődésüknek 
megfelelően. Az ösztöndíjasok névsorának, illetve az általuk kidolgozott és megvalósított projekteknek az elemzésére 
nincs lehetőségünk, és azt sem tudjuk, hogy érintették-e a funkcionális régiónkat, az azonban biztos, hogy a program-
ban részt vevő felsőoktatási intézmények tekintetében jelentős hiátus fedezhető fel, ugyanis a pályázók jelenleg csak 
a Miskolci Egyetemen, illetve az egri Eszterházy Károly Főiskolán folytatott tanulmányaikhoz vehetik igénybe az Ala-
pítvány támogatását. A Kárpátok Eurorégió térsége, de különösen a kutatás szempontjából meghatározó funkcionális 
régió nézőpontjából is fontos lenne ennek a körnek a kiterjesztése elsősorban a Nyíregyházi Főiskolára, de végső soron 
az érintett megyék valamennyi felsőoktatási intézményére.

Összefoglalásképpen a Kárpátok Eurorégió tevékenységét a funkcionális régiónk szempontjából elsődlegesen úgy 
értékelhetjük, hogy az elemzésbe bevont (ukrán–magyar és szlovák–magyar) határszakaszok viszonylag nagy figyel-
met kapnak az eurorégión belül, ugyanakkor ennek praktikus jelentősége csekély, mivel hogy az eurorégió aktivitása 
szintje is igen alacsony. A Maier-féle intézményes CBC-funkciók és hozzáadottérték-generáló képesség tekintetében 
úgy fogalmazhatunk, hogy a Kárpátok Eurorégió a többi magyarországi eurorégióhoz képest időről időre magas szintű 
politikai támogatást élvez, ismertsége és láthatósága, identitásformáló képessége sem lebecsülendő (gondoljuk csak  
a „Kárpátok” branding népszerűségére), továbbá fennállása során újra és újra képes volt új tagokat vonzani az együttmű-
ködésbe, a többi területen azonban súlyos hiányosságokkal küszködik. Munkaszervezetének kapacitásai az eurorégió 
méretéhez képest elképzelhetetlenül alacsonyak, ahogy a költségvetése is. Jogi személyiség híján pályázási és projekt-
menedzsment-tevékenysége, forrásabszorpciós képessége nagyon alacsony. Hiányosságai azért is fájdalmasak, mert 
nincs a térségben olyan komplementer CBC-platform, ami a feladatait a területrendezés összehangolása, illetve az erre 
épülő infrastruktúra és térségfejlesztés terén betöltené. A Zemplén Eurorégió alapvetően gazdaságfejlesztési profilú, 
de területi dimenziójában is jóval szűkebb téregységet fog át, vagyis azt mondhatjuk, hogy a fent leírt fejlesztési funk-
ciók és feladatok a funkcionális régióban, vagyis a tág értelemben vett szlovák–ukrán–magyar hármashatár térségé-
ben intézményes CBC-platform által betöltetlenek. 

Ezt a hiátust nem tudja betölteni a Kárpátok Alapítvány viszonylag projektorientált működése sem. A CF hatékony 
és viszonylag nagy létszámú munkaszervezettel, továbbá bizonyítottan jó projektmenedzsment-kapacitásokkal ren-

26 http://www.karpatokalapitvany.hu/sites/karpatokalapitvany.hu/files/x4006_%C3%B6szt%C3%B6ndijas.pdf (utolsó letöltés: 2015. 01. 03.)

http://www.karpatokalapitvany.hu/sites/karpatokalapitvany.hu/files/x4006_%C3%B6szt%C3%B6ndijas.pdf
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delkezik. Alapítványként jogi személyiséggel bír, forrásabszorpciós képessége pályázati és nem pályázati formában 
is jó.27 Ugyanakkor az alapítvány elsősorban a helyi kezdeményezések felkarolásában, a helyi civil társadalom önma-
gukban viszonylag kis költségvetésű projekteken keresztül történő támogatásában jeleskedik, ami fontos, de nem 
pótolhatja egy jól működő intézményes CBC-platform regionális térségfejlesztő tevékenységét. Ráadásul a Kárpátok 
Alapítvány aktivitása sokkal inkább Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékre koncentrálódik, továbbá a CBC-jelleg 
is kevésbé domináns benne, ami földrajzilag és funkcionálisan is elég nagy távolságot jelent, semhogy meghatározó 
CBC-aktornak tekinthessük a funkcionális régiónkban.

Zemplén Eurorégió

A Zemplén Eurorégiót céljaiban, működésében és intézményi struktúrájában is jelentős eltérések jellemzik az előbbi-
ekben elemzett Kárpátok Eurorégiótól. Emiatt alapvetően más tapasztalatok szűrhetők le a területi együttműködések 
intézményi dimenziójára vonatkozóan, ezért érdemes a Zemplén Eurorégiónak is egy rövidebb lélegzetű önálló elem-
zést szentelni. Hivatalos nevén a Zemplén Térségi Interregionális Fejlesztési Szövetséget 2004. április 23-án alapította28 
Sátoraljaújhelyen kilenc szlovákiai és öt magyarországi kistérség, Kassa és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék önkormány-
zataival, továbbá mindkét országból számos regionális fejlesztési ügynökséggel és egyéb regionális szintű funkcionális 
szervvel együtt.29 A Zemplén Eurorégió térbeli kiterjedését az 1. térkép szemlélteti.

A Zemplén Eurorégió intézményileg az ún. „tükörstruktúra”-rendszer szerint épül fel. Maga az eurorégió szintén 
nem bír jogi személyiséggel, azonban mindkét részt vevő államban van egy munkaszerve – ami Magyarországon  
a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Szlovákiában pedig a Királyhelmeci Regionális Fejlesztési Szö-
vetség –, amelyek azonban igen. Ennek köszönhetően a munkaszervek a jogi személyiség birtokában képesek pályáz-
ni és projektmenedzsment-tevékenységet folytatni, ugyanakkor nem kell megbirkózni az idegen jog alkalmazásának 
a problémájával, ugyanis Szlovákiában a szlovák, Magyarországon pedig a magyar jog alapján működő intézmény 
képviseli az eurorégiót. Tagokra nézve kötelező döntést azonban ez a struktúra és szabályozási rendszer sem tesz le-
hetővé, ugyanakkor párhuzamos és egymástól független fejlesztési és projektmenedzsment-tevékenység folytatását  
a határ két oldalán annál inkább. A szlovák–magyar határon működő legtöbb eurorégió tükörstruktúra-rendszerben 
jött létre,30 vagy ma is abban működik, ami az intézményesültség és a hatékony működés szempontjából egy köz-
tes helyzet. Nem képes ugyan magas szintű koordinációt biztosítani a CBC-tevékenységek tekintetében, ugyanakkor 
szemben a Kárpátok Eurorégió vagy más CBC-munkacsoportok (mint pl. az Alpok-Adria Munkaközösség) helyzetével, 
legalább tud önálló projektmenedzsment-tevékenységet folytatni. 

27 Az alapítvány honlapján szereplő támogatói lista, továbbá az évi átlag egymillió dolláros költségvetés önmagáért beszél. http://www.
karpatokalapitvany.hu/iras/t%C3%A1mogat%C3%B3ink (utolsó letöltés: 2015. 01. 03.)

28 Zemplén Eurorégió, Alapító Okirat. http://www.zrva.hu/euroregio_elemei/alapito_okirat.pdf (utolsó letöltés: 2015. 01. 03.)
29 Királyhelmeci és homonnai regionális fejlesztési ügynökségek, Revital Kht. (Szlovákia); Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács, Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Zempléni Településszövet-
ség, Zempléni Vállalkozási Övezet (Magyarország).

30 A szlovák–magyar határon létrejött euroregionális együttműködések jogi alapját a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Kor-
mányai között 2001. április 23-án a helyi önkormányzatok és közigazgatási szervek határon átnyúló együttműködése tárgyában kötött 
kétoldalú megállapodás adja. (Magyarországon kihirdette a 200/2001 (IX.20.) kormányrendelet.)

http://www.karpatokalapitvany.hu/iras/t%C3%A1mogat%C3%B3ink
http://www.karpatokalapitvany.hu/iras/t%C3%A1mogat%C3%B3ink
http://www.zrva.hu/euroregio_elemei/alapito_okirat.pdf
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1. térkép 
A Zemplén 

Eurorégió 
magyarországi és 

szlovákiai területei

Forrás:  
http://www.zrva.hu/

euroregio.html

Bár a Zemplén Eurorégió Alapító Okiratban megfogalmazott célja a zempléni térség közös, integrált fejlesztési 
programjának kidolgozása és megvalósítása, a Programtervezet már markánsan és dominánsan gazdaságfejlesztési 
hangsúlyokat kapott. Az eurorégió tartalmi működésére a munkaszervezetek és a közreműködő gazdaságfejlesztési 
szövetségek szakmai profilja messze nagyobb hangsúlyt gyakorol, mint a tagságot képező kistérségeket alkotó tele-
pülési önkormányzatoké. Az eurorégió megszületéséhez vezető lépések is alapvetően a gazdaságfejlesztés területén 
formálódó együttműködések voltak, mint például a Kárpátok Határmenti Gazdaságfejlesztési Szövetség megalakulá-
sa 1994-ben, a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány megszületése 1995-ben, a Zempléni Vállalkozási 
Övezet Gazdaságfejlesztési programjának elfogadása 52 önkormányzat részvételével 1997 februárjában vagy a Zemp-
léni Vállalkozási Övezet területfejlesztési programjának kidolgozása 2000-ben, és mai napig is ez a gazdaságfejlesztési 
tevékenység képezi a fő profilját.31 Ennek alapja a koncentráció uniós elvének alkalmazása az eurorégió fejlesztési 
programjában „a gazdaságfejlesztési érdekek előtérbe helyezésének” elve formájában,32 mely szerint a korlátolt mér-
tékben rendelkezésre álló erőforrásokat a térség fejlesztése érdekében a gazdasági fejlődés feltételeinek tényleges 
megteremtéséhez kell felhasználni. E gazdaságfejlesztési tevékenység az alábbi négy operatív, illetve távlatos cél köré 
épül:

31 http://www.zrva.hu/euroregio_elemei/programtervezet_hu.pdf (utolsó letöltés: 2015. 01. 03.)
32 Uo.

http://www.zrva.hu/euroregio.html
http://www.zrva.hu/euroregio.html
http://www.zrva.hu/euroregio_elemei/programtervezet_hu.pdf
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az együttműködés gazdasági alapjainak erősítése, versenyképes árualapok mennyiségének növelése (vállalkozói  z
infrastruktúra fejlesztése);
a gazdasági együttműködés fizikai feltételrendszerének összehangolt javítása;  z
az együttműködő határ menti térségek tőkevonzási képességének javítása; z
a határ menti együttműködés informatikai és marketing szempontú fejlesztése. z

A célok megvalósítása érdekében az eurorégió törekszik a térségben lévő kis- és középvállalkozások fejlesztésére, 
innovációs kapacitásuk növelése, termékeik piacra jutásának elősegítésére, vállalkozási övezetek kialakítására, továbbá 
a határátlépési infrastruktúra fejlesztésére. A kkv-fejlesztés szükségszerűségének objektív alapját a térség gazdasági 
struktúrája adja. A terület rendszerváltás előtti fő foglalkoztatóinak leépülése, illetve ebből fakadóan a magas munka-
nélküliség miatt kiemelkedően nagy, 50 százalék körüli a kényszervállalkozások aránya a gazdasági szereplők között, de 
szinte minden vállalkozásra jellemző a rossz tőkeellátottság.33 Ennek a helyzetnek az orvoslására indult be 1993-tól az 
eurorégió egykori előd-, ma munkaszervének tekinthető Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZRVA) 
részéről a mikrohitelezés a térség kis- és közepes vállalkozásai számára. Ugyanakkor világossá vált nagyon hamar, hogy 
a kkv-fejlesztés önmagában működésképtelen, azt integrálni kell a regionális térségfejlesztés keretei közé, aminek 
azonban befektetésösztönzést és komplex gazdaságfejlesztési programot is tartalmaznia kell. Így külföldi tapasztala-
tok alapján Sátoraljaújhelyen egy struktúrára építették fel a térség- és gazdaságfejlesztést. A ZRVA 1993-tól működött 
együtt szlovák partnerekkel. Először a Királyhelmeci Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, majd mivel ennek hatáskörei 
nem voltak elegendőek a ZRVA által célul kitűzött komplex programok megvalósításához, ezért a sátoraljaújhelyi szer-
vezet jelentős mértékben hozzájárult a nagykaposi és ungvári vállalkozásfejlesztési alapítványok létrejöttéhez, hogy 
megfelelő partnereket lehessen találni a határokon átívelő együttműködési projektekhez. 

Ezt az együttműködési szintet intézményes formában az 1995-től működő Kárpátok Gazdaságfejlesztési Szövetség 
képviselte, ami azonban – nevéből is következően – csak a gazdaság- és vállalkozásfejlesztési dimenzióban volt aktív. 
Ezt meghaladva hozták létre a Zemplén Eurorégió programot a komplex együttműködés céljával, biztosítva az intéz-
ményi hátteret. Az eurorégió az alábbi területeken törekszik intézkedések foganatosítására:34

a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése; z
 a határ menti vállalkozásfejlesztési együttműködés továbbfejlesztése; z
a határ menti térségek marketingtevékenységének elindítása; z
közös infrastrukturális és környezetvédelmi fejlesztések elindítása, továbbá a határ átjárhatóságának javítása,  z
illetve a határon átnyúló környezet- és természetvédelmi együttműködések fejlesztése;
a határ menti települések közti kulturális és cserekapcsolatok fejlesztése.  z

A ZRVA ügyvezető igazgatója szerint az eurorégió tevékenysége nagy előrelépést hozott a határon átívelő közle-
kedési infrastruktúra fejlesztése területén, hiszen míg korábban csak Sátoraljaújhely és Újhely (Nove Mesto) között volt 
lehetőség az államhatár átlépésére, a schengeni csatlakozást követő fejlesztéseknek köszönhetően 2011-re már nyolc 
határátlépési pont jött létre, miközben a kilencedik is kialakítás alatt áll.

33 A következő bekezdések megállapításai a Juhász István ügyvezető igazgatóval (Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány) 
folytatott interjúból származnak.

34 http://www.zrva.hu/euroregio.html (utolsó letöltés: 2015. 01. 03.)

http://www.zrva.hu/euroregio.html
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Számos konkrét igény (és nem forrásvezérelt) együttműködés ötlete is felmerült és formát nyert már a Zemplén 
Eurorégión belül, ám ezek nagy részét pont a szabályozási környezet túlbürokratizáltsága, valamint az állami szuvereni-
tásféltés hátráltatja. Ilyen program lenne egy határon átívelő hulladékkezelési rendszer kialakítása és a hulladékszállítási 
körzetek racionalizálása, hogy a sátoraljaújhelyi háztartási hulladékot ne 40 km távolságra, Bodrogkeresztúrra kelljen 
elhelyezés végett szállítani, ha a királyhelmeci regionális hulladéklerakó csak 20 km-re van és képes lenne fogad-
ni Sátoraljaújhely szemetét. Az együttműködés beindításához azonban kormányközi megállapodásra lenne szükség. 
Ugyancsak felmerült már Sátoraljaújhely és Nove Mesto vízellátásának és szennyvízgazdálkodásának a racionalizálása 
is a párhuzamos kapacitások működtetése helyett, de ezen a téren sem sikerült még áttörést elérni.

Területi státuszát tekintve a Zemplén Eurorégió a térség intézményes CBC-platformjait tekintve a legjobban illesz-
kedik a vizsgált funkcionális régió területéhez, de a lefedettség itt sem maradéktalan. Miközben egyrészről Észak-
Szlovákia járásai már nem esnek a funkcionális régióba, másrészről nem biztosít intézményes keretet a funkcionális 
régión belül az ukrán–magyar és ukrán–szlovák határ esetleges együttműködései számára, melyek így csak a Kárpátok 
Eurorégió által lehetnek felkarolva és nyerhetnek intézményes hátteret. A Maier-féle intézményes CBC-sikerfaktorok 
tekintetében a fenti elemzések alapján azt mondhatjuk, hogy az eurorégió kimeríti a rendszeres működés kritériumát, 
és ha nem is egységes jogi személyiség birtokában, de a munkaszervezeteken keresztül képes projektmenedzsment-
tevékenységet folytatni és uniós forrásokhoz pályázati formában hozzájutni. A munkaszervek pénzügyi önállósága is 
viszonylag nagy a tagoktól, továbbá a PR, a marketing, valamint az identitásképző erő területén sem számolhatunk be 
jelentős problémákról, a Zemplén Eurorégió története azonban mégsem puszta sikertörténet. Az okok között azono-
síthatnánk egyrészt a tükörstruktúrából fakadóan a két munkaszervezet egymástól való viszonylag nagy önállóságát 
és ezáltal az egységes fejlesztési tevékenység hiányát, másrészt a politikusok bevonásának a nehézségeit az eurorégió 
tevékenységébe, melyek kiütköztek a sátoraljaújhelyi határon átívelő hulladékgazdálkodási és víz-/szennyvízprojektek 
meg nem valósulásában is. A politikusok távolmaradásának oka lehet az is, hogy az eurorégió tevékenysége szinte 
kizárólag a professzionális és technokrata munkaszervezetekben összpontosul, melyek technokrata jellegüknél és in-
tézményi hátterüknél fogva is kevesebb teret kínálnak a politikusok önreprezentációja számára. Mindezek ellenére 
leginkább azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a legtöbb Maier-féle faktor tekintetében az eurorégió nem teljesít 
rosszul, vagyis fejlesztési sikereinek hiánya tekintetében alapvetően meghatározóbbnak kell tekintetünk a térség gaz-
dasági és társadalmi adottságaiból fakadó negatív környezetet és annak hatását a határokon átívelő együttműködésre, 
semmint jelen esetben az ezt elősegíteni hivatott intézményi struktúra jellemzőit és kapacitásait. 

Ung–Tisza–Túr–Szamos EGTC/Bodrogközi EGTC

Az Ung–Tisza–Túr–Szamos EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation – Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás/Európai Területi Társaság)35 egy, a funkcionális régióban zajló EGTC-kezdeményezés a határon átívelő 
együttműködések minőségi fejlesztésének céljával. Ugyanakkor szükséges leszögezni, hogy amint az számos EGTC 
alapításával összefüggésben tapasztalható, a meghatározó igény az Ung–Tisza–Túr–Szamos esetében sem pusztán 
egy intézményi keret létrehozása CBC céljából, amint ez, mondjuk, a kelet-közép-európai eurorégiók/munkaközössé-
gek születésekor a fő mozgatóerő volt, hanem az EGTC szabályozásban és struktúrában rejlő valós, de még gyakrabban 

35 Az eredeti elnevezés a 2007. évi XCIX. törvényre vezethető vissza. Ennek a 2010. évi CXXVI. törvény általi módosítása változtatta az EGTC 
hivatalos magyar megnevezését utólag – érthetetlen okokból és zavart okozó módon – Európai Területi Társulásra. 
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pusztán vélt előnyök kiaknázásának a szándéka.36 Ahhoz azonban, hogy értékelni és elemezni tudjuk ezt a folyamatot 
a funkcionális régiónkon belül, érdemes egy kis kitekintést tennünk, mi is az EGTC és milyen előnyöket biztosíthat  
a jelenleg létező intézményes CBC-struktúrákkal szemben.

A közösségi regionális politika 2007–2013-as pénzügyi perspektívájának időszakát előkészítő 2004–2006. évi re-
formcsomag keretében megalkotott, illetve a 1082/2006/EK rendelettel jogi formába öntött Európai Területi Együtt-
működési Csoportosulás az első átfogó, kötelező erővel bíró, egységes jogi keret a területi együttműködés európai 
történetében. Az EGTC mint közösségi jogi eszköz jellemzőiről és a területi együttműködésre gyakorolt hatásáról any-
nyit érdemes tudni, hogy az EGTC olyan, a nemzeti jog biztosította legteljesebb jogképességgel, önálló intézményi 
struktúrával, alkalmazottakkal és költségvetéssel rendelkező, a tagállamok területi együttműködések feletti önkényes 
kontrollját szabályozó, közösségi társfinanszírozással vagy anélkül zajló területi együttműködési programok megvalósí-
tását szolgáló jogi személy, melynek bár szabályozási kereteit a közösségi jog alkotja, sok kérdés tekintetében az egyes 
uniós tagállamok nemzeti jogának van alávetve (Maier 2008, Hegedűs 2007, 2009). A legszerencsésebb talán egy olyan 
eurorégióként elképzelni, amely az Európai Unió belső és részben külső határai mentén is fő vonalaiban egységes kö-
zösségi szabályozás alapján működik – ellentétben az euroregionális struktúrákkal, melyeknek szinte semmilyen közös 
jogi szabályozási elemük nincs. 

A térségben már korábban is történtek lépések EGTC létrehozására. Ilyennek volt tekinthető a Fehérgyarmat köz-
ponttal megalakulni kívánó Ung–Tisza–Túr EGTC (UTT),37 amely magyar, román, szlovák és ukrán partnerek összefo-
gását és együttműködését kívánta megvalósítani. Bár nem voltak tapasztalatok nem EU-s tagállamok (ún. „harmadik 
országok”) entitásainak EGTC-ben való részvételét illetően, és jogi szempontból is alapvetően nyitott volt a kérdés, az 
UTT-nek egy ideig jó esélye volt rá, hogy Európában mégis az első olyan csoportosulás legyen, amely ilyen jellegű 
együttműködést valósít meg. A nehézségek nem is ebben a dimenzióban jelentkeztek, hanem a román állam EGTC-
vel kapcsolatos rejtett politikájából fakadtak. Bukarest ugyanis 2007 és 2010 között minden magyar részvételű EGTC 
esetében formai okokra való hivatkozással megtagadta a román tagok számára a belépéshez szükséges hozzájárulást, 
elsősorban alkotmányos és etnopolitikai fenntartások miatt (Hegedűs 2009). A többszöri sikertelen alapítási kísérlet 
után, a korábban a kezdeményezés lelkének számító Lakatosné Sira Magdolna országgyűlési képviselővé választásával 
a projekt elhalt. 

Az Ung–Tisza–Túr „branding” azonban kifejezetten vonzónak bizonyult a magyar EGTC kezdeményezések között. 
2009-ben, miközben már régóta futott az UTT EGTC jóváhagyási eljárása, szlovák és magyar tagok részvételével, formai 
hibák mellett és kérdéses háttérrel megalakult az Ung–Tisza–Túr–Sajó (Hernád–Bódva–Szinva) EGTC (UTTS).38 Ugyan 
az UTTS megalakulása óta érzékelhető tevékenységet nem fejtett ki, a megtévesztő névválasztása még a Régiók Bi-
zottságának EGTC regiszterében is zavart okozott.

Mindezek fényében nehezen érthető, miért esett a térség következő, de teljesen új EGTC projektje esetében is  
a választás először az Ung–Tisza–Túr brandingre. Az Ung–Tisza–Túr–Szamos EGTC megalakításáról 2011. február 28-án 
egyeztettek nyíregyházán Szabolcs-Szatmár-Bereg és Kassa megyék, szlovák és magyar települési önkormányzatok, 

36 Interjú Furik Csabával, Kisgéres (Malý Horeš) polgármesterével és Kopasz Józseffel, Nagytárkány (Vel’ke Trakany) polgármesterével. 
37 Első körben Magyarországról Fehérgyarmat, Túristvándi és Túrterebes, Szlovákiából Vaján (Vojany), Ukrajnából pedig Gát (Гать) települések 

írták alá az EGTC alapító okiratát. 
38 Tagjai Homrogd község önkormányzata, Baktakék, Beret, Detek és Gagyapáti községek körjegyzősége, valamint Jánok (Janik) község 

Szlovákiából. 
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valamint a Fidesz és az MKP képviselői.39 A kezdeményezés több szempontból is számot tarthat az érdeklődésre. Egy-
részt mert a funkcionális régióban futó olyan kezdeményezés, melynek politikai motorjai között a térség számos ismert, 
CBC és fejlesztéspolitikai ügyekben kitüntetett szakpolitikai vállalkozója is részt vesz. Másrészt mert ezen szakpolitikai 
vállalkozókkal folytatott interjúkból megismerhetőek az EGTC-k magyarországi alapításához fűződő valódi motivációk, 
amelyek összevethetőek az EGTC szabályozásról jelenleg rendelkezésre álló objektív ismereteinkkel. 

Ám jelenleg tisztázatlan és az interjúkból sem derül ki az EGTC tagsági köre és struktúrája. Amennyiben, miként 
az előkészítő tárgyalások során is, a tagok közt is egyként képviseltetné magát a megyei és a települési szint, akkor 
az Ung–Tisza–Túr–Szamos a Kárpát-medence első többszintű kormányzást (Multi-level Governance – MLG) és ezen 
keresztül nem strukturális, hanem funkcionális alapú együttműködést megvalósító EGTC-platformja lehetne. Abban az 
esetben pedig, ha Kassa és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék együttműködésének adna intézményes keretet, az első, 
nem települési szintén szerveződő, magyar részvételű csoportosulás válhatna belőle. 

A motiváció tekintetében azonban fő szempontként egyértelműen a forrásbevonás azonosítható. Általános, de 
konkrétan az esetünkben is megjelenő vélekedés, amit részben magyar kormányzati aktorok tevékenysége is meg-
erősített, hogy EGTC formában egyszerűbb hozzáférni az uniós forrásokhoz, sőt 2013-tól az EGTC-k ab ovo előnyben 
lesznek részesítve a kohéziós pályázatoknál, és bizonyos források csak EGTC formában lesznek lehívhatóak. 

Az EGTC-forma valóban jár bizonyos előnyökkel a projektmenedzsment szempontjából. Ilyennek tekinthető pél-
dául, hogy mint pályázó ab ovo teljesíti a partnerségi kritériumot, és a tagjain túl nem szükséges további partnerek 
bevonása. Ugyanakkor ez egy csekély előny ahhoz képest, hogy EGTC-k alig tudtak pályázni Magyarországon, ugyanis 
a regionális politikai operatív programok irányító hatóságai nem írtak ki olyan pályázatokat, melyeken EGTC-k is indul-
hattak volna. Ez nem az uniós szabályozás, hanem a nemzeti végrehajtás hibája, illetve hatásköre, de tény, hogy eddig 
a gyakorlatban az EGTC-k nemhogy épp jobb forráslehívást nem tettek lehetővé, hanem éppen semmilyet sem. Kife-
jezetten EGTC-k számára szóló kiírások 2010-ig egyáltalán nem léteztek, és utána is csak a megalakulás és a működés 
költségeinek fedezésére hozott létre támogatási alapot a kormány. A 2012-es költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény 141 millió forintot különített el erre a célra. Hogy a helyzet a 2014-től kezdődő új, hatéves uniós pénzügyi pers-
pektíva keretében megváltozik-e, nem tudható. A jelenleg kidolgozás alatt álló kohéziós politikai költségvetést övező 
vitákból nem szűrődtek ki olyan hangok, hogy az EGTC-k finanszírozási rendszere a mostanihoz képest alapvetően 
megváltozik majd.

Ezzel szemben az EGTC megalakítása jelentős – anyagiakra is átfordítható – adminisztratív teherrel jár együtt. Ez 
az ára a jogi személyiségnek, a transzparens és állandó működésnek, a kötelező elszámolási és könyvvizsgálati rend-
szernek. Ez a teher viszonylag kevésbé ismert, csak a Kárpátok Eurorégió nemzetközi titkárságának vezetője utalt rá, 
hogy az adminisztratív teher és a kötelező tagdíj miatt az EGTC mint csoportosulási forma népszerűsége valószínűleg 
időleges lesz.40 Ő volt az egyetlen, aki kiemelte a jogi személyiség által biztosított lehetőségeket – hiszen egy olyan 
CBC-platform munkaszervezetének vezetője, amely ezzel nem rendelkezik – miközben hangsúlyozta, hogy az admi-
nisztratív teher és a tagdíjak miatt a szlovák-ukrán–magyar hármashatár mentén az EGTC mint platform valószínűleg 
nem lesz olyan sikeres, mint például nyugatabbra az Ister-Granum, mert a körülmények kevésbé támogatóak. Va-
gyis az EGTC-szabályozás hatékonysága, a határokon átívelő kapcsolatokhoz hozzáadott értéke sem objektív, hanem 
kontextusfüggő. 

39 http://www.mkp.sk/node/16643 (utolsó letöltés: 2015. 01. 03.)
40 Interjú Majorné László Brigittával, 2011. 03. 18.

http://www.mkp.sk/node/16643
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A konkrét Ung–Tisza–Túr–Szamos EGTC célja egy olyan együttműködés kialakítása lett volna, amely képes a tagok 
önálló pályázataihoz szükséges önrész biztosítására. Az önrész hiánya szinte minden interjúalany esetében a pályázati 
aktivitást és sikeres projektmenedzsmentet visszahúzó legjelentősebb és legáltalánosabb probléma a térségben.41  
A legkonkrétabb ötlet erre egy EGTC keretében működtetendő vízerőmű ötlete volt, aminek a bevétele teremtené 
meg a pénzügyi alapot a pályázati önrészek számára.42 Ez ugyan formálisan nem sérti az EGTC rendelet azon pont-
ját, miszerint EGTC profitorientált tevékenységet nem folytathat, de nem vagyok benne biztos, hogy egy nonprofit 
gazdasági tevékenység folytatásához az EGTC lenne a legmegfelelőbb jogi és intézményi forma. Az ötlet azonban, 
legalábbis a tevékenység vonatkozásában, nem egyedülálló, a térségben visszatérő gondolat a vízenergia hasznosítása 
és a rá épülő régiófejlesztés.43 Ami viszont meghatározóbb, hogy az EGTC-alapítás alapvetően feltételezett előnyökön 
nyugszik, miközben az érintett politikai szereplők gyakran saját bevallásuk szerint sem ismerik az EGTC-szabályozás el-
járási és jogi dimenzióját. Ahogy egy interjúalany fogalmazott: „A forrásszerzésen túlmenően azonban az alakuló EGTC 
tartalmi-szakmai elemei még pontosítást igényelnek.” 

Mivel az EGTC nem működő CBC-intézmény, hanem csak annak megalakítását célzó projekt, a Maier-féle sikerfak-
torok megléte vagy hiánya nem állapítható meg. Maier elméletéből fakadóan az EGTC mint szabályozási keret alkal-
mas olyan határon átívelő együttműködési intézmények kialakítására, melyek sikeresen ellátják ezeket a feladatokat. 
Ez azonban nem szükségszerű, és természetesen nagyban függ a szervezet teljesítményétől is. Az EGTC nem „CBC-
csodafegyver”, mint aminek sokan tekintik.44 

Önkormányzati szereplők politikai kompetenciája a határokon 
átívelő együttműködés dimenziójában

A határtérségekben, határrégiókban élő népesség számára mindennapi életvitelüket nagyban befolyásoló hatásúak a 
különböző határfunkciók. Meghatározzák a személyközi kapcsolatok intenzitását, a kistérségi/regionális munkaerőpi-
acok működését, gyakran a határtérségek periferikus helyzetét eredményezve hozzájárulnak a közlekedési és szociális 
infrastruktúra alacsony színvonalához, ezen keresztül pedig befolyásolják a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés mi-
nőségét éppúgy, mint az alacsony befektetői hajlandóságot, ami hozzájárul e térségek halmozottan hátrányos hely-
zetének újratermelődéséhez. Bár szerencsére egyre gyakrabban találkozunk a határtérségekben azzal a helyi politikai 
mentalitással, amely aktívan próbál reagálni a határfunkciók negatív hatásaira és különböző együttműködési formáci-
ókkal igyekszik csökkenteni azokat, miközben ezzel párhuzamosan törekszik a határ létéből – és főleg annak regulatív 
funkciójából – fakadó esetleges komparatív előnyök (eltérő adó-, vám-, monetáris és szabályozási környezet) kiakná-
zására, nem állíthatjuk, hogy ez a politikai magatartás lenne az uralkodó. Mind a mai napig erős a helyi és regionális 
politikai szereplők között az az attitűd, mely alapvetően nem a helyi politikai rendszer elemének, azon belül fellelhető, 
ám kezelhető problémának vagy kihívásnak tekinti a határfunkciók hatásait, hanem a politikai környezet részének, mely 
bár meghatározó, de nem igazán befolyásolható vagy alakítható a helyi politikai aktorok által.

41 Interjú Majorné László Brigittával, 2011. 03. 18.; Furik Csabával, Kisgéres (Malý Horeš) polgármesterével, 2011. 03. 19.; Kopasz Józseffel, 
Nagytárkány (Vel’ke Trakany) polgármesterével. 2011. 03. 17.

42 Interjú Furik Csabával, Kisgéres (Malý Horeš) polgármesterével, 2011. 03. 19.
43 Interjú Juhász Istvánnal,  a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatójával, 2011. 03. 16.
44 A sikeres határon átívelő együttműködés és az EGTC szabályozás viszonyáról lásd Hegedűs (2011) írását.
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A kutatás két hipotézise az volt, hogy (1) a helyi politikusi attitűd meghatározó a határokon átívelő együttműködési 
kapcsolatok megléte és intenzitása tekintetében, a két elem korrelációja mérhető; és (2) hogy ezen attitűd tekinteté-
ben a helyi politikai szereplők objektív és szubjektív szakpolitikai kompetenciája játssza a legjelentősebb szerepet. 
Vagyis az, hogy (1) objektíve ismerik-e azokat a különböző nemzeti és Európai uniós pénzügyi forrásokat, szakpolitikai 
eszközöket és regulatív környezetet, ami lehetővé teszi számukra a határokon átívelő együttműködések különböző for-
máinak kiaknázását a határfunkciók negatív hatásainak csökkentése érdekében; és (2) politikai kihívásként, megoldásra 
váró problémaként tekintenek-e ezekre a negatív hatásokra, vagy megváltoztathatatlan elemekként, továbbá hogy az 
első esetben szubjektíve képesnek érzik-e magukat arra, hogy eredményeket érjenek el ezen a területen. Ugyancsak 
feltételezhetjük, hogy a helyi szereplők objektív és szubjektív szakpolitikai kompetenciája pozitívan korrelál egymással, 
vagyis minél több tényszerű ismerettel rendelkezik egy helyi politikus a határokon átívelő együttműködések lehetősé-
géről, annál motiváltabb az ilyen együttműködésekben való részvételre. 

Feltételezhetjük továbbá a határokon átívelő együttműködések „forrásmotiváltságát”, vagyis azt, hogy a külső pá-
lyázati források biztosítása a saját politikai egység (település, középszintű közigazgatási entitás) számára jelentős mér-
tékben elősegítheti a határokon átívelő együttműködési programok létrejöttét, még akkor is, ha azok számottevően 
nem járulnak hozzá semmilyen határfunkcióból eredő negatív hatás csökkentéséhez.

A helyi politikusok határokon átívelő együttműködésekhez kapcsolódó politikai kompetenciáit vizsgáló (repre-
zentatívnak semmiképp sem tekinthető) tizenkét interjú (lásd Függelék) alapján azonban csak egy olyan korlátozott 
kvalitatív elemzésre van mód, amely pusztán bepillantást enged azokba a kérdéskörökbe, amelyek e tárgyban a helyi 
politikát foglalkoztatják.

A határhoz való viszony

A határfunkciók tekintetében szinte minden interjúalany a határoknak a személyek mozgását ellenőrző és korlátozó 
funkcióját emelte ki, akár a schengeni csatlakozást követő liberalizáció vonatkozásában a szlovák–magyar határon, akár 
pedig a fokozott ellenőrzésre és vízumkényszerre utalva az Ukrajnával szemben fennálló külső schengeni határszaka-
szon. A másik gyakori, polgármesterek által is spontán és maguktól felvetett határfunkció a határ gazdasági hatása volt, 
határszakasztól függően a bevásárló- szolgáltatási turizmus, illetve a csempészés formájában. 

Ebből az a következtetés vonható le, hogy a polgármesterek és a helyi politikusok is elsősorban mint a lokális 
közösség tagjai, és nem feltétlenül mint professzionális fejlesztéspolitikusok tekintenek a határokra. Annál is inkább, 
mivel a határ-ellenőrzési rezsimek, illetve az adópolitika különbségeiből és a valutaárfolyamok mozgásából származó 
árkülönbségek tipikusan nem a helyi politika illetékességi körébe tartozó kérdések és területek. Ebből fakadóan az 
érintettek szubjektív szakpolitikai kompetenciája ab ovo nem lehet magas, hiszen olyan funkciókat kapcsolnak ösz-
sze elsősorban a határral, amelyeket nem képesek befolyásolni. Ettől eltérő határfunkciók akkor merültek fel egyes 
esetekben, ha azoknak a település földrajzi fekvése vagy esetleg spontán felmerülő szakpolitikai kihívások aktualitást 
adtak. Így a határsávban lévő települések vezetői gyakran hangsúlyozták a határátkelési lehetőségek infrastruktúra-
függőségét és szükségszerű fejlesztését (Nagytárkány, Kisgéres, Bodroghalom), Encs45 esetében a határon átnyúló hul-
ladékgazdálkodási rendszer kialakításának a lehetősége, Sátoraljaújhelyen pedig a közös víz- és szennyvízgazdálkodás 

45 Encs jelenleg is jelentős regionális hulladékkezelő központot működtet.
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gondolata merült fel.46 Az infrastruktúra-fejlesztés és azon belül is a közlekedési infrastruktúrának a fejlesztése azon-
ban nemcsak közvetlenül a határsávhelyzetben lévő településeknél jelentkezik, hanem szélesebb összefüggésben 
azoknál, akik a funkcionális régión belül is periferikus helyzetben vannak, alapvetően nem feltétlenül csak a közvetlen 
határmentiségük, hanem elsősorban a fő közlekedési folyosóktól való távolságuk okán. Ez a megállapítás alátámasztja 
a bevezetőben megfogalmazott azon axiómánkat is, hogy periferikus jellegről nemcsak az államhatár vonatkozásában 
beszélhetünk, hanem minden politikai-adminisztratív téregység („territorial scale”), valamint a gazdasági és társadalmi 
folyamatokra gyakorolt hatása hozzájárul a téregységek közti perifériák kialakulásához. 

A fő – teherforgalom lebonyolítására is alkalmas – határátkelők és a hozzájuk vezető fő közlekedési útvonalak biz-
tosította „gate” funkcióból profitáló települések a funkcionális régión belül Sátoraljaújhely és Borsi a szlovák–magyar 
határon, míg természetesen Záhony, de akár Tiszapéterfalva is az ukrán–magyar határ mentén. Ezek a települések alap-
vetően erőforrásként tekintenek a határra és a határforgalom gazdasági hatásaira. Főleg Ukrajnában, ahol a kemény 
barrier jellegű határ lehetetlenné teszi a mindennapi kapcsolattartást, a perifériajelleg elsősorban a fő közlekedési 
útvonalaktól mért távolságban, és nem a határmellettiségben realizálódik. Ebből a szempontból pedig egyként pe-
rifériának tekinthető a teljesen határ menti Badaló, illetve a Beregszásztól északkeletre található Salánk is. Ugyanakkor 
a fő közlekedési útvonalak melletti elhelyezkedés csak egy lehetőség, de nem szükségszerű fejlesztési erőforrás, ha a 
helyi gazdaság (pl. a szolgáltatási ágazat: benzinkút, szerviz, étterem/pihenő, vagy a helyi vállalkozók a szállítás tekin-
tetében) nem képes alkalmazkodni hozzá és kiaknázni. A Sárospatakot Kisvárdával és a 4-es főúttal összekötő egyetlen 
Tisza-híd mellett elhelyezkedő Cigánd például egyelőre csak a növekvő tranzitforgalom kellemetlenségeit és terhét 
érzi a településen, és miközben látják a helyi politikusok az ebben rejlő kiaknázatlan lehetőségeket, még nem sikerült 
a település közlekedésföldrajzi helyzetét a saját javára fordítani. 

Szubjektív szakpolitikai kompetencia

A határokon átívelő kapcsolatokat érintő szubjektív szakpolitikai kompetencia tekintetében a települések mérete és 
erőforrás-ellátottsága nem tűnik meghatározó tényezőnek. Sőt, leginkább ettől függetlenül azonosítható egy „szakpo-
litikai vállalkozónak” tekinthető polgármester, illetőleg helyi politikus típus, aki az interjúk alapján az átlagnál magasabb 
szubjektív politikai kompetenciával rendelkezik. E szakpolitikai vállalkozó47 alapvető ismérvei:

saját objektív szakpolitikai kompetenciája ugyan csak kissé magasabb az átlagnál, de a települése kifejezetten  z
sikeres volt pályázati források megragadásában, ami mintaadó szerepet biztosít neki a település regionális kör-
nyezetében, vonzáskörzetében;
attitűdjei tekintetében ha nem is optimista, de aktív. Nem feltétlenül véli úgy, hogy képes alapvetően változtatni  z
a térség relatív elmaradottságán, de a saját erejéhez mérten szeretne ehhez a rendelkezésre álló eszközökkel 
hozzájárulni;

46 Sátoraljaújhely és Nové Mesto (Újhely) twin town-t, vagyis határ által kettévágott településpárt alkot, amelyek esetében nemcsak a széle-
sebb területfejlesztési, de a legegyszerűbb lokális önkormányzati funkciók is határon átívelő karaktert nyerhetnek.

47 A róluk kialakított külső kép, valamint a velük folytatott interjúk alapján ilyen szakpolitikai vállalkozók például Kopasz József és Furik Csaba, 
Nagytárkány és Kisgéres polgármesterei, akik egyébként Kassa megye közgyűlésében MKP-s képviselők is, továbbá ukrajnai interjúk alap-
ján Mester András vállalkozó, Mezőgecse polgármestere.
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legyőzhetőnek tekinti a forrásszerzés előtt álló adminisztratív és egyéb akadályokat (pl. a pályázati konstrukciók  z
keretében);
jó kapcsolati tőkével rendelkezik, amit nemcsak elismert helyi politikusi tevékenységéből és az erre épülő há- z
lózatokból fakad, hanem általában megyei szinten vagy a pártpolitikában is releváns politikus, esetleg sikeres 
vállalkozó;
kreatívabb, jók a képességei a problémaanalízis terén, projektek tematikailag szélesebb körében gondolkodik, és  z
ezáltal ismételten jobb forrásabszorpciós képességekkel ruházza fel települését;
jórészt hátrányos helyzetű, periferikus kistérségi környezetben polgármester, ahonnan tevékenysége és ezzel  z
összefüggésben a forráslehívó képessége miatt viszonylag gyorsan és látványosan kiemelkedik, és ő lesz a vi-
szonyítási pont a többi helyi politikus számára.

Sikeres és kevésbé sikeres helyi politikusok különbözhetnek abban a tekintetben, hogy szubjektív álláspontjuk sze-
rint többet vagy kevesebbet képesek tenni saját közösségükért. Abban azonban az interjúk alapján megegyeznek, 
hogy a forráshiány és a forrásokhoz való hozzáférés nehézsége meghatározó a határtérségi fejlesztések és a határo-
kon átívelő együttműködések tekintetében. Ezért általában úgy vélik, hogy kormányzati szinten kellene dönteni egy-
részt nagyobb volumenű központi gazdaságfejlesztési beruházásoknak a régióba hozataláról, illetve még gyakrabban, 
csökkenteni a pályázati források tekintetében a forrásabszorpció terheit. Ez utóbbit illetően általános kritika érte az 
utófinanszírozás rendszerét, továbbá az irányító hatóságok lassú adminisztrációs ügyvételét, ami a projekt lezárásának 
elfogadásával, a projektvégeredmény átvételével komoly kamatveszteséget okozhat a pályázónak, ha a projektkölt-
séget előzetesen hitelből fedezte. 

Sajnos pont az álláspontok szóródása miatt igen hátrányos a kutatás nem reprezentatív jellege és az, hogy tizenkét 
interjúra értelmetlen százalékos arányokat meghatároznunk. A polgármesterek egy része reflektált arra, hogy a telepü-
lések pályázati tevékenysége nincs összehangolva, és nem követ semmilyen hosszú távú vagy fenntartható fejlesztési 
stratégiát. Egyszerűen presztízskérdésnek és jól kommunikálható sikernek tekintik a pályázati formában történő for-
ráslehívást, ami alátámasztja az együttműködések forrásmotiváltságának hipotézisét. Egyes interjúalanyok pedig kife-
jezetten aláhúzták, hogy jól működő intézményes CBC-platformokra lenne szükség a stratégiai tervezéshez, továbbá 
pályázati matchmakinghez.48

Ugyancsak felmerült, bár az EU-n belüli szereplők esetében más formában, mint Ukrajnában, a pályázatíráshoz és 
projektmenedzsmenthez szükséges helyi – elsősorban humán- – erőforrások szűkössége vagy elégtelensége. A szlo-
vákiai és magyarországi helyi szereplők erre elsősorban olyan összefüggésben reflektáltak, hogy gyakorlatilag lehetet-
len sikeres pályázat benyújtása professzionális tanácsadó és pályázatíró szervezetek szolgáltatásainak igénybevétele 
nélkül, ők ugyanis nemcsak a szükséges tudástőkével, de az ugyancsak nehezen nélkülözhető kapcsolati tőkével is 
rendelkeznek, ugyanakkor szolgáltatásaik ellenértékének előteremtése nem kis anyagi teher a települések és más helyi 
szereplők számára, és a projektekben sem lehet ezeket a költségeket mindig elrejteni. Vagyis a projektmenedzsment 
célú helyi humánerőforrás-fejlesztésre lenne szükség a polgármesterek szerint a közvetítő szereplők lehetőség szerinti 
kiváltása érdekében. Ukrajnában azonban a pályázati tevékenység egyik nagy akadálya a megkérdezett polgármes-
terek szerint éppen e közvetítő szervezetek teljes hiánya, ugyanis Kárpátalján gyakran nemhogy egy pályázat sikeres 
megírásához nem áll rendelkezésre helyben a megfelelő tudástőke, de a helyi szereplők gyakran a pályázati forrásokat 

48 Interjú Ablonczi Dániellel, Cigánd alpolgármesterével, 2011. 03. 16.
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és lehetőségeket sem ismerik. Sok egyéb mellett ezzel is magyarázható, hogy miért magasabb a kárpátaljai magyar 
lakta települések által a magyar nemzetpolitikai támogatások pályázati formában történő – az uniós pályázati forrá-
soknál egyszerűbb – igénybevétele, mint mondjuk a szlovákiai magyarlakta települések esetében. Az ukrán partnerek 
rendelkezésére álló know how alacsony szintje különösen annak a ténynek a fényében jelentős, hogy a magyar és 
szlovák szereplők milyen elismeréssel és pozitívan nyilatkoznak az ukrán partnerek számára is elérhető ENPI HUSKROUA 
CBC programról, mint ami az előfinanszírozás lehetősége, vagy a minimális önrészarány miatt jóval kedvezőbb, mint 
mondjuk a Magyarország–Szlovákia Európai Területi Együttműködés operatív program feltételei.

Az irányító hatóságokkal szemben kritikát nem csak a projektmenedzsment olyan fentebb említett elemeivel ösz-
szefüggésben fogalmaznak meg a helyi szereplők, mint a kifizetési jóváhagyás elhúzódása, az utófinanszírozás vagy 
a problémás önrészarány. Gyakran merül fel az irányító hatóságokkal szemben az is, hogy a pályázati kiírások olyan 
projektek megvalósítását célozzák, amelyek nem képesek érdemben hozzájárulni a leszakadt határ menti térségek fel-
zárkóztatásához. Hasonlóan a szakirodalomban folyó vitához, az érintett helyi politikusok között is elkülöníthetünk egy 
insfrastruktúrafejlesztés-párti „hard” és egy azt ellenző „soft” irányzatot. A két különböző irányzatba besorolható egyes 
helyi politikusok céljaikban szinte teljesen egyetértenek, történetesen, hogy csak a gazdaságfejlesztés és a foglalkoz-
tatás növelése által lehetne a térség periferikus jellemzőit csökkenteni, lakosságmegtartó képességét növelni, ami 
értelemszerűen a Bodrogköz szlovák részén, továbbá Kárpátalján magyar nemzetpolitikai felhangot is kap. A kritikák 
magját mindkét irányzat részéről azok a fenntartások és tapasztalatok alkotják, hogy a fent említett célok eléréséhez 
miért nem képes érdemben hozzájárulni a másik irányzat által előnyben részesített területfejlesztési stratégiai irány-
vonal. A „soft” irányzat képviselőinek bizonyult szereplők interjúikban kiemelték, hogy a funkcionális régióba érkezett 
források nagysága fejlesztési szempontból teljesen indifferens, hiszen azok túlnyomó része olyan vízügyi és vízvédelmi 
infrastruktúra fejlesztését szolgálta, melynek az ég adta világon semmilyen hatása sincs a térség versenyképességé-
re.49 Ugyancsak többen kiemelték az apadó lélekszámú települések közösségi infrastruktúra-beruházásait, miközben 
lassan nem lesz lakó, aki ezeket igénybe vehetné, vagy maga a település nem lesz képes azt pénzügyileg hosszabb 
távon fenntartani.50 Ezen irányzat képviselői a közvetlen vállalkozás- és turizmusfejlesztési támogatásokat helyeznék 
előtérbe (bormarketing, Rákóczi út stb.).51

A másik, infrastruktúrafejlesztés-párti álláspont képviselői rendre azt emelik ki, hogy a térség tőkevonzó képességé-
nek – és ezáltal a foglalkoztatásnak az emeléséhez – elengedhetetlen az ipari parkok megtelepülését lehetővé tevő,52 
illetve a közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Ez utóbbi decentralizált, az egyes települések elérhetőségét javító for-
mában éppúgy jelentkezik, mint a Kassa–Miskolc autópálya-tengely kiépítésének szorgalmazásában.53 E megközelítés 
képviselői ugyancsak kritikával illetik a nem következetesen végiggondolt és ugyancsak nem fenntartható, átfogó fej-
lesztési koncepció hiányát mutató pályázati kiírásokat, főleg a falusi és ökoturizmus támogatása és ehhez kapcsolódó 
támogatások, mint például a bicikliút-projektek esetében.54

49 Interjú Ablonczi Dániellel, Cigánd alpolgármesterével, 2011. 03. 16.
50 Interjú Juhász Istvánnal, a  Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatójával, 2011. 03. 16.
51 Interjú Sikora Imrével, Sárospatak alpolgármesterével, 2011. 03. 17.
52 Interjú Furik Csabával, Kisgéres (Malý Horeš) polgármesterével, 2011. 03. 19.
53 Interjú Bratu Lászlóval, Encs polgármesterével, 2011. 03. 18.
54 Interjú Majorné László Brigittával, 2011. 03. 18.
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Motivációk

A kutatás második része a határokon átívelő együttműködést motiváló attitűdök vizsgálatára koncentrált. Az interjúk 
alapján két markánsan eltérő motivációdimenzió különíthető el, melyek azonban minden esetben kiegészítik egymást 
és párhuzamosan hatnak. A határokon átívelő együttműködés fő motiváció elemének és elsődleges motivációdimen-
ziónak a racionális szakpolitikai motivációt tekinthetjük, vagyis az aktorok a térség elmaradottságának csökkentése, 
valamint forráslehívás miatt fognak CBC-tevékenységbe, vagy legalábbis ezért mérlegelik azt. Ez a motivációs struktúra 
egy kivételével szinte minden interjúalany esetében azonos volt. A kivételt képező polgármester úgy fogalmazott, 
hogy a határokon átívelő együttműködésnek semmifajta kézzelfogható hozadéka sincs a települése számára, ezért  
ő inkább a munkahelyteremtésre koncentrál helyben.55

A másik motivációdimenzió a határokon átívelő együttműködéseket a nemzeti/interetnikus kapcsolatok fényében 
szemléli. A megkérdezett aktorok mintegy 80 százaléka e tekintetben a magyar–magyar kapcsolatok fenntartására 
helyezi a hangsúlyt, és a határokon átívelő együttműködésekre mint „nemzetegyesítő” eszközre tekint. Ezt az állás-
pontot képviselik a mérsékelt, főleg nemzeti-konzervatív politikai táborhoz tartozó magyarországi helyi politikusok,  
a magyar többségű bodrogközi szlovákiai települések aktorai, pártállásuktól (MKP vagy Híd-Most) függetlenül, valamint 
valamennyi magyar nemzetiségű megkérdezett ukrajnai helyi politikus, ismét csak pártállástól (KMKSZ vagy UMDSZ) 
függetlenül. Nehéz levonni a következtetést, hogy ennek oka vagy következménye-e, hogy a funkcionális régión belül 
a határokon átívelő együttműködések túlnyomó része magyar többségű vagy jelentős magyar lakosságú települések 
között alakult ki. Egyrészt tény, hogy a Bodrogközben és Kárpátalján is a közvetlenül határ menti települések Szlovákián 
és Ukrajnán belül is magyar ajkúak, vagyis objektíven nehéz lenne drasztikusan más etnikai struktúrát elképzelni az 
együttműködési hálózatok számára. Másrészt a magyar–magyar kapcsolattartás igénye valószínűleg párhuzamosan 
hat azzal a jelenséggel, amit a szakirodalom a nyelvi különbség együttműködési költségeként határoz meg (Ricq 2006). 
Ebben az összefüggésben a magyar aktorok azért is természetes partnerei egymásnak a határ bármely oldaláról, mert 
az együttműködéshez szükséges kommunikációt nem terhelik a nyelvi különbségek és az ezzel együtt járó fordítási, 
tolmácsolási és egyéb költségek, továbbá a közvetítők nélküli kommunikáció magasabb bizalmi szintet is eredményez 
a felek között. A funkcionális régió etnikai viszonyai pedig nem teszik szükségessé az ebből az együttműködési mintá-
ból való kilépést. Ez az attitűdstruktúra uralkodó, azonban nem kizárólagos ebben a dimenzióban. Az interjúk alapján 
két további attitűdstruktúra is azonosítható, azonban befolyásukat a kutatás nem reprezentatív jellege miatt nem 
tudjuk megbecsülni, pusztán a bemutatásukra vállalkozhatunk.

Az egyiket „nemzeti-radikális” attitűdstruktúraként határozhatnánk meg, melynek lényege a „jó magyarok” és  
a „rossz magyarok” közti különbségtétel. Ennek képviselői főleg a Jobbikhoz kötődő helyi politikusok, akik szerint az 
identitásukban erős magyarországi magyarok (ők) ugyan próbálkoznak működő kapcsolatok kialakításával a Bodrogköz 
szlovákiai oldalán, de erre az ottani magyarok és a szlovákok részéről nincs igazán fogadókészség. A kapcsolatok erőlte-
tettek, igazából nincs se egységes és erős magyar, sem pedig regionális (pl. bodrogközi) identitás a térségben.56 

A másik alternatív attitűdstruktúra a „politikai nemzeti” jelzőt kaphatná. E szerint nem a kulturális és nyelvi csoport-
hoz tartozás a meghatározó a határokon átívelő kapcsolatokhoz fűződő érdekek és attitűdök szempontjából, hanem 
az, hogy ki melyik állam területén él, melyiknek az állampolgára. Ez a megközelítés ugyan tagadni próbálja a funkcioná-

55 Interjú Varga János Lajossal, Bodroghalom polgármesterével, 20111. 03. 17.)
56 Interjú Ablonczi Dániellel, Cigánd alpolgármesterével, 2011. 03. 16.
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lis régió lakosságát határon átívelő módon összekötő nyelvi és kulturális kötelékek jelentőségét az együttműködésben, 
amit objektíven cáfol az ilyen jellegű projektek magas száma és aránya, azonban alapja nem teljesen valótlan. A gaz-
dasági jellegű együttműködés vagy határon átívelő aktivitás tekintetében, mely a határ regulatív funkciójából fakadó 
költségkülönbségeket aknázza ki (csempészés, kereskedelem, vásárlási turizmus, adóelkerülési szándékú befektetés), 
ez a megközelítés a mérvadó. E cross-border tevékenységek esetében az „országlakosság” a meghatározó, hogy ki 
milyen valutarendszerhez tartozik és milyen adószabályozás alá esik, nem pedig a kulturális és nyelvi kötelékek. Így bár 
tény, hogy ezen attitűdstruktúra alapvetően asszimiláns és kettős identitással rendelkező, vegyes lakosságú települé-
sek szlovákiai magyar és szlovák lakosaira jellemző, és fő célja a nemzeti kötelékek jelentőségének relativizálása, fontos 
magyarázóerővel bír az együttműködések bizonyos körét illetően.57

Objektív szakpolitikai kompetenciák

A megkérdezett szakpolitikai aktorok objektív szakpolitikai kompetenciáit illetően nehéz általános képet alkotni, és nyil-
vánvalóan életidegen lenne akadémikus vagy professzionális technokrata jellegű tudást elvárni hátrányos helyzetű te-
rületek kistelepüléseinek helyi politikusaitól.58 Az interjúk alapján levonható következtetések szerint a CBC-tevékenység 
intenzitása és az objektív szakpolitikai kompetenciák szorosan korrelálnak egymással. Vagyis minél aktívabban pályázik 
egy aktor és minél intenzívebb együttműködési tevékenységet folytat, annál több praktikus ismerettel rendelkezik az 
együttműködési formákról, lehetőségekről, pályázati forrásokról, szabályozási rendszerekről. Ez természetesen egy ön-
gerjesztő folyamat, hisz ennek segítségével, ha másért nem, hát forráslehívási célból feltételezhetően továbbra is aktív 
marad e területen. Míg a másik oldalról nézve egy inaktív aktor jó eséllyel sikertelen és inaktív marad, mivel kevésbé 
vesz részt ebben az információgyűjtési és felhalmozási folyamatban. Ez az összefüggés önmagában is magyarázza  
a fentebb „szakpolitikai vállalkozóként” aposztrofált CBC-aktorok kiemelkedési folyamatát.

Bizonyos tekintetben ez az összefüggés meghatározóbb, mint a szakmai jellegű determináció. Sokat pályázó ak-
tív kistelepülés polgármestere vagy alpolgármestere mutathat magasabb szintű objektív szakpolitikai kompetenciát, 
mint viszonylag nagy, de inaktív település fejlesztéspolitikai referense. 

Az interjúk alapján az alábbi vázlatos képet adhatjuk a helyi szereplők nagy átlagának objektív szakpolitikai kompe-
tenciájáról. A tudásuk alapvetően praktikus jellegű. Tisztában vannak az önrész, az elő- vagy utófinanszírozás jelentő-
ségével a projektmenedzsment folyamatában, és tudatosan keresik a számukra kedvező pályázati forrásokat. Ugyan-
akkor a támogatási rendszerekről viszonylag felületes és konfúz képük van. Általában nem tudnak különbséget tenni  
a kohéziós politika alá tartozó funkcionális, regionális vagy CBC operatív programok között (lásd a következő alfejeze-
tet), így minden az „uniós pályázat” gyűjtőfogalma alatt említődik. Márpedig a határokon átívelő kapcsolatok vizsgálata 
szempontjából nem indifferens, hogy egy település CBC-projektre pályázott, vagy pedig a nemzeti regionális progra-
mon belül nyert pályázati forrást helyi jellegű infrastrukturális fejlesztésre (pl. csatornarendszer bővítésére). Kulturális 
együttműködés céljára viszonylag széles körben ismert és a határon túli magyar aktorok által igénybe vett támogatási 
eszközök a Szülőföld Alap és a Bethlen Gábor Alap forrásai.

57 Interjú Varga Tündével, a Borsi (Borša) önkormányzatának tisztségviselőjével, 2011. 06. 17.
58 A kérdés szenzitív jellegére tekintettel e bekezdésben eltekintek a konkrét interjúkra való pontos hivatkozástól.
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Az objektív szakpolitikai kompetenciák tekintetében feltűnő, hogy mennyi szakpolitikai ismeret tényszerűen téves, 
vagy pusztán hiedelmekre épül. Ezek forrásai konkrétan nem azonosíthatók, de jórészt a projektmenedzsment cégek 
és térségfejlesztési entitások információs rendezvényein elhangzottak félreértéséből származó „torzult információk”, 
vagy pedig finom manipulációt hordoznak magukban. Nézzünk mindkettőre egy-egy példát! 

A 2014 és 2020 közötti új hatéves pénzügyi perspektívával összefüggésben a regionális politika reformja is napi-
renden van. Ennek keretében valóban felmerült egyes támogatási rendszerek (egyes célkitűzés alá tartozó régiók) 
átalakítása, ráadásul várhatóan nem fog növekedni a támogatás költségvetési hányada, de mindez jelenleg a szak-
politikai előkészítés és a költségvetési vita szakaszában van közösségi szinten. Ennek ellenére volt olyan interjúalany, 
aki objektív tényként állította, hogy 2014-től nem lesznek uniós támogatások. Ez az információtorzulás sajátos és 
sajnálatos példája.

A finom manipuláció tárgykörébe pedig az EGTC-kel kapcsolatos marketingtevékenység tartozik. Mivel a magyar 
kormány 2007 óta politikailag erősen támogatja az EGTC-k létrehozását, számos projektmenedzsment és térségfejlesz-
tési entitás fordult ezen új üzleti szegmens felé. Mivel az EGTC létrehozása bonyolult jogi folyamat, a tanácsadó cégek 
számára sok lehetőséget tartogat. A piac további felfuttatása érdekében azonban gyakori az EGTC-alapítás melletti 
azon érvelés, hogy – ismét összefüggésben a regionális politika reformjával – 2014-től bizonyos támogatási források 
könnyebben lesznek elérhetők az EGTC-k által. Erre vonatkozó bizonyítékokat egyenlőre nem ismerünk. A helyi szerep-
lők azonban már forráslehívó intézményként tekintenek az EGTC-re, ami alapvető félreértése a szabályozás jelentősé-
gének, és a jövőben komoly csalódások forrása lehet.59

A helyi politikai szereplők objektív szakpolitikai kompetenciája a testvértelepülési viszonyok bemutatása tekinte-
tében bizonyult a legmagasabbnak. A határokon átívelő együttműködések ezen legalapvetőbb és grassroots formá-
ja nélkülöz minden előre meghatározott regulatív keretet, így sokkal áttekinthetőbb és kompetensebben alakítható  
a benne résztvevők által. A vizsgált települések town-twinning kapcsolatait a Függelék F1. táblázata foglalja össze. Az 
együttműködések tartalmi oldalát illetően úgy fogalmazhatunk, hogy legnagyobb részük egyértelműen a kooperáció 
legkezdetibb formáját jelenti, ami a települési vezetők kölcsönös látogatását, vagy oktatási, sport és kulturális csere-
kapcsolatokat („soft cooperation”) foglal magában. Az interjúk alapján azt mondhatjuk, hogy ez a soft együttműködési 
forma alapvetően tanulási folyamat a helyi politikai aktorok számára, és többek között olyan hálózati jellegű kapcso-
latok kialakítását is célozza, amelyekre később jelentősebb tartalmi együttműködés is építhető. Erre vezethető vissza, 
hogy bár kisszámú megkérdezettek válaszolta azt, hogy vett már részt közös pályázati jellegű együttműködésben  
a testvértelepüléssel, de ennél jóval többen tervezik a részvételt mint a kapcsolat elmélyítésének egy természetes 
lépését. E tartalmi szempontból azonban sajnálatos, hogy a partnertelepülések megválasztásánál nem mindig vannak 
tekintettel annak földrajzi elhelyezkedésére és arra, hogy később a kapcsolat tovább mélyíthető-e, vannak-e a kultúra 
és nyelvápoláson túlmenő olyan közös érdekek, amelyek a soft együttműködés meghaladását lehetővé teszik. Míg  
a települések egy része tudatosan a földrajzi közelségében lévő, hasonló infrastrukturális és társadalmi problémákkal 
küzdő partnert választ, addig másoknál a kulturális diplomáciai reprezentativitásra helyeződik a hangsúly. Ez az opció 
azonban ritkán aknázható ki pályázati és projektmenedzsment szempontból, hacsak nincs valami olyan közös kulturá-
lis termék vagy branding, ami ezt lehetővé teszi.

Az F1. táblázat megerősíti azon hipotézisünket, hogy a testvértelepülési kapcsolatokban manifesztálódó soft 
együttműködések a későbbi pályázati és projektmenedzsment kooperációk alapjai. Ugyanakkor a földrajzi távolsággal 

59 Az EGTC mint CBC-platform és a CBC-finanszírozás viszonyáról lásd Hegedűs (2011) írását.
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kapcsolatban megfogalmazott hipotézis nem feltétlenül nyert megerősítést, az alacsony elemszámú tervezett együtt-
működés közt is találunk regionális vonzáskörzeten kívüli földrajzi elhelyezkedést, de a nagyobb elemszám minden-
képp a közvetlenül szomszédos vagy régión belüli testvértelepülések között található. Ezek alapján megkockáztatjuk, 
hogy projektmenedzsment szempontból hasznosabb, ha a települések azonos szocioökonómiai kihívásokkal szembe-
sülő testvértelepüléseket választanak saját regionális környezetükből, így ugyanis e kapcsolat könnyebben fordítható 
át pályázati alapú együttműködésbe és forrásszerzésbe a későbbiekben. 

Összességében az interjúk elemzése alapján a kutatás hipotézisei megerősítést nyertek. Jelentős korreláció azono-
sítható a helyi szereplők szubjektív és objektív szakpolitikai kompetenciája között a határokon átívelő kapcsolatok terü-
letén. Ez fontos ismeret, ugyanis az objektív kompetenciák emelését célzó programokkal vélhetően az együttműködé-
si tevékenység intenzitása is növelhető lenne. Fontos lenne ugyanakkor hangsúlyt helyezni a praktikus és technokrata 
jellegű ismeretek ideális arányára és az információtorzulás jelenségének elkerülésére, valamint a helyi szereplők minél 
szélesebb körének a bevonására.

A határokon átívelő együttműködések policy dimenziója  
– az európai kohéziós politika CBC-támogatási elemei  
a magyar–szlovák–ukrán hármashatár térségében

A speciális helyzetben lévő határtérségek támogatása – összhangban a horizontális európaizáció célkitűzésével – szin-
te az európai kohéziós politika születése óta annak részét képezi. Az 1990-ben a belső határokon futó együttmű-
ködések támogatására létrehozott Interreg programot 2006-ig két másik (Interreg II, Interreg III) követte, miközben 
megjelent a határokon átnyúló együttműködések támogatása az előcsatlakozási eszközök (PHARE CBC – 1996) és  
a szomszédságpolitika (ENPI – 2007) keretében is. A 2007 és 2013 közötti pénzügyi perspektíván belül pedig már nem 
korlátozott forrásallokációval bíró közösségi kezdeményezés formájában kerül erre sor a tagállamok határszakaszain, 
hiszen az „Európai Területi Együttműködés” a kohéziós politika harmadik célkitűzésévé lépett elő. 

E munka természetszerűleg nem vállalkozhat az európai kohéziós politika alapelveinek és intézményrendszerének 
a bemutatására. A tanulmány pusztán annak a két együttműködési programnak az elemzésére és célrendszerének 
bemutatására törekszik, amelyek érintik a funkcionális régió területét, pályázataik pedig elérhetőek a régió aktorai 
számára.

A Magyarország–Szlovákia Európai Területi Együttműködés Operatív Program

Az operatív program a regionális politika harmadik célkitűzésének határon átívelő dimenzióját fedi le a teljes szlo-
vák–magyar határtérségben. Kedvezményezetti területe valamennyi, a határral érintkező NUTS III-as egységre kiterjed 
a két országban,60 amelyek érintkeznek a határvonallal, továbbá Budapestre is. Vagyis a programozási terület a 679 

60 Magyarországon Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyék tartoznak a programozási területhez, továbbá a fent említett Budapest. Szlovákiában Pozsony, Nagyszombat, Nyitra, Besztercebánya 
és Kassa megyék alkotják a kedvezményezett entitásokat. 
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kilométernyi szlovák–magyar határszakasz teljes hosszát és környezetét lefedi. Nyilvánvaló módon nehéz egységes 
fejlesztési programot alkotni Kelet-Közép-Európa egyik legdinamikusabban fejlődő agglomerációja (Pozsony), ipari 
központok és fejlesztési pólusok közti, rugalmas és képzett munkaerővel rendelkező vidékek (Csallóköz és Komárom), 
valamint a határ mindkét oldalán perifériának számító, jelentős gazdasági erővel bíró fejlesztési pólus nélküli területek 
(mint a Bodrogköz) számára. Mivel azonban az egykori Interreg mintájára egy operatív program fedi le a teljes határ-
szakaszt, a kedvezményezett terület számára is egységes prioritásokat kellett meghatározni.61 Ugyanakkor szubjektív 
véleményem szerint az operatív program programdokumentuma által tartalmazott SWOT-analízisnek csak egy eleme 
érvényes szinte a határszakasz teljes hosszában, ez pedig a közlekedési infrastruktúra fejletlensége. Nem véletlen, hogy 
a magyar–szlovák határszakasz Románia és Bulgária 2007. január 1-jei csatlakozásáig az EU legnehezebben átjárható 
határszakasza volt. 

A program átfogó célja a határtérség gazdasági és társadalmi integrációjának erősítése. Az átfogó cél elérése érde-
kében két tartalmi prioritási tengelyt, valamint ezek alatt 12 beavatkozási területet különít el, melyek a konkrét pályázati 
kiírások tartalmát is meghatározzák. Ezeket a programdokumentum 1. ábrája segít áttekinteni.

1. ábra 
A Magyarország–
Szlovákia Európai 

Területi 
Együttműködés 

Operatív Program 
prioritásai 

Forrás: Hungary-
Slovakia Cross-

border Cooperation 
Programe 2007–2013. 

Az operatív programból folyósított pénzügyi támogatásokat az első két prioritási tengely esetében 85 százalék-
ban, míg a technikai segítségnyújtás esetében 50 százalékban az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozása 
biztosítja. Az operatív program keretében, eltérően a 2007 előtti pályázati rendszertől, csakis olyan közös projekteket 

61 Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program, http://www.husk-cbc.eu (utolsó letöltés: 2015. 01. 03.)
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finanszíroztak, amelyek valódi határokon átívelő együttműködést valósítottak meg. Mivel a kedvezményezetti terüle-
ten rendelkezésre állnak a kohéziós politika regionális és ágazati operatív programjai is, az operatív program törekszik 
a párhuzamosságok kiküszöbölésére. Ezért nem kíván általános térség- vagy gazdaságfejlesztési programokat felka-
rolni, amire a források az előbbiekben említett programokban is rendelkezésre állnak, hanem valódi határon átívelő 
jelleggel bíró projektek támogatására fókuszált. A program Irányító Hatósága egyébként a magyar Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség volt.

Az egyes kiírások során rendelkezésre álló támogatás összege nem egyezik meg feltétlenül a sikeresen pályáztatott 
támogatás nagyságával, de a pályázati fordulókról utólagos elszámolások, illetve összefoglalók nyilvánosan nem hoz-
záférhetők. Ilyen jellegű információkat, csakúgy, mint azét az adatét, hogy a funkcionális régióból milyen pályázatok 
vettek részt sikeresen az operatív program kiírásain, az Irányító Hatóság ismételt kérések ellenére sem bocsátott a 
szerző rendelkezésére. Mindezen adatok hiányában csak arra a statisztikai megállapításra támaszkodhatunk, hogy  
a Magyarország–Szlovákia Európai Területi Együttműködés Operatív Program forrásainak körülbelül kétharmada ér-
kezett a nyugati határszakaszra és csak egyharmada a keletire, de ez utóbbinak is csak töredéknyi része a Kassa–
Miskolc vonaltól keletre lévő funkcionális régiónkba. Ennek részleges okait, a helyi szereplők pályázati rendszerrel 
kapcsolatos attitűdjeit az előző fejezetben már ismertettem. Az operatív programon belül nincs lehetőség földrajzi 
differenciálásra, ami részben ahhoz is vezet, hogy az alacsonyabb humánerőforrás és tőkeellátottságú, periferikusabb 
helyzetű határszakaszok versenyhátrányba kerülnek. A funkcionális régiónknak az operatív program pályázati forrá-
saiból való tényleges részesedésének a megállapítására a szükséges adatok hiánya miatt nincs lehetőség. Hátrányos 
helyzete azonban érzékelhető, annak okai pedig fentebb már bemutatásra és elemzésre kerültek.

HUSKROUA

A 2007 és 2013 közötti Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna Határon Átívelő Együttműködési Program a 2004 
és 2006 között létező Magyarország–Szlovákia–Ukrajna szomszédsági program, valamint a Románia–Ukrajna PHA-
RE/TACIS szomszédsági program tapasztalatainak felhasználásával született. Az egykori háromoldalú együttműködés 
hároméves költségvetése 32 millió euró volt, amit Magyarországos és Szlovákiában az Interreg, Ukrajnában pedig  
a TACIS62 finanszírozott. A Román–Ukrán Együttműködési Program a PHARE és a TACIS társfinanszírozásával valósult 
meg, 38,2 és 6,5 millió euró értékben. A 2007 és 2013 között futó együttműködési program esetében fontos hang-
súlyozni, hogy az intézményileg nem a kohéziós politika, hanem az európai szomszédságpolitika (ENPI63) égisze alá 
tartozott, még akkor is, ha az Európai Bizottság regionális politikáért felelős főigazgatósági koordinálta.

A program kedvezményezetti területei Szlovákiában Eperjes és Kassa, Magyarországon pedig Szabolcs-Szatmár-
Bereg, Romániában Szatmárnémeti és Máramaros, Ukrajnában pedig Kárpátalja és Ivano-Frankivs’ka megyék. Szom-
szédos területként teljes részvétellel rendelkezik Borsod-Abaúj-Zemplén (HU), míg korlátozottal Suceava (RO) és 
Chernivets’ka (UA) megye. A 2. térképen látható tehát, hogy a programterület itt is messze túlnyúlik a kutatás alapját 
képező funkcionális régión.

62 Technical Aid to the Commonwealth of Independent States
63 European Neighbourhood Policy Instrument



Intézmények  209

A határokon átívelő együttműködések politikai és önkormányzati dimenziója a szlovák–ukrán–magyar hármashatár térségében  7

2. térkép 
A HUSKROUA 

programterület

Forrás:  
http://palyazat.gov.

hu/content/742

Mivel az együttműködési program a Szabadság, a Biztonság és a Jog Térségét védő külső schengeni határon át 
működik, céljai alapvetően mások, mint az ETE-programoké, nyilvánvaló módon nem törekedhet a határfunkciók min-
den hatásának, a határ emberek életében játszott szerepének a csökkentésére. A program átfogó célja se több, mint az 
érintett területek közti együttműködés fejlesztése gazdaságilag, társadalmilag és környezetileg fenntartható módon. 

Az operatív program négy célkitűzés és hét beavatkozási terület köré épül (1. táblázat). 

A HUSKROUA program célkitűzései és beavatkozási területei1. táblázat 

1. célkitűzés – Gazdasági és társadalmi fejlődés

1.1 Összehangolt turizmusfejlesztés

1.2 Üzleti környezet fejlesztése, elsősorban a KKV-k számára

2. célkitűzés – környezeti minőség fejlesztése

2.1 Természetvédelem, természeti kincsek fenntartható használata

2.2. Katasztrófavédelem

3. célkitűzés – a határellenőrzés hatékonyságának javítása

3.1 A határon átvezető közlekedési infrastruktúra és a határellenőrzés fejlesztése

4. célkitűzés – Emberek közti kapcsolatok fejlesztése („people to people contacts”)

4.1 Intézményi együttműködés

4.2 Kisléptékű emberek közötti együttműködési programok

Forrás:  http://palyazat.gov.hu/content/742

http://palyazat.gov.hu/content/742
http://palyazat.gov.hu/content/742
http://palyazat.gov.hu/content/742
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A program költségvetésének 90 százaléka közösségi finanszírozású, továbbá 5 százalék pályázói önrészhez 5 száza-
lék nemzeti társfinanszírozás járul. A projekt megvalósítása során időszaki kifizetések is lehetségesek (interim payments), 
nem csak a végelszámolást követő utófinanszírozásra van lehetőség.64 A program költségvetésének célkitűzések és 
beavatkozási területek közti megoszlását az 2. táblázat foglalja össze:

A HUSKROUA-program költségvetésének megoszlása célkitűzések  2. táblázat 
és beavatkozási területek szerint

célkitűzések és beavatkozási területek
a teljes 

költségvetés  
%-ában

Támogatási 
összeg,  

euró
1. célkitűzés – Gazdasági és társadalmi fejlődés 15 10 296 018

1.1. Összehangolt turizmusfejlesztés 10 6 864 012

1.2. Üzleti környezet fejlesztése, elsősorban kkv-k számára 5 3 342 006

2. célkitűzés – Környezeti minőség fejlesztése 25 17 160 030

2.1. Természetvédelem, természeti kincsek fenntartható használata 10 6 864 012

2.2. Katasztrófavédelem 15 10 296 018

3. célkitűzés – A határellenőrzés hatékonyságának javítása 30 20 592 037

3.1. A határon átvezető közlekedési infrastruktúra és a határellenőrzés fejlesztése 30 20 592 037

4. célkitűzés – Emberek közti kapcsolatok fejlesztése („people to people contacts”) 20 13 728 024

4.1. Intézményi együttműködés 15 10 296 018

4.2. Emberek közötti kis léptékű együttműködési programok 5 3 432 006

Technikai segítségnyújtás 10 6 864 012

Összesen 100 68 640 123

Forrás: http://palyazat.gov.hu/content/742

A program Irányító Hatósága a magyar Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. A 2007-es programkezdet óta 3 pályázati 
forduló került lebonyolításra a 3. táblázatban megadott pénzügyi keretekkel.

A HUSKROUA-program 3. táblázat 3 pályázati fordulójának támogatási kerete  
és beavatkozási területei

pályázati forduló rendelkezésre álló 
támogatási keret (euró)

pályázható beavatkozási 
területek

1. forduló: 2009. 06. 16.–2009. 09. 22. 13 333 333

Összes, kivéve 3-as prioritás2. forduló: 2010. 06. 24.–2010. 10. 26. 14 000 000

3. forduló: 2011. 09. 30.–2012. 01. 30. 8 000 000

Forrás: http://www.huskroua-cbc.net

64 http://www.huskroua-cbc.net 

http://palyazat.gov.hu/content/742
http://www.huskroua-cbc.net
http://www.huskroua-cbc.net
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Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna Határon Átívelő Együttműködési Program nyertes projektjei jobban 
hozzáférhetőek a kutatók és a nyilvánosság számára, mint a Magyarország–Szlovákia Európai Területi Együttműködési 
Program esetében tapasztalható volt. Az egyes projektek részletes elemzésére azonban terjedelmi korlátok miatt nem 
nyílik mód, ám azok rövid összefoglalója elérhető a www.territorialcooperation.eu honlapon. A pályázati adatbázis 
alapján az operatív program keretében összes pályáztatott támogatás, valamint a funkcionális régióban megvalósuló 
projektek aránya a 4. táblázatban látható.

A HUSKROUA-program 4. táblázat pályáztatott összes támogatása és a funkcionális régióban 
megvalósuló projektek aránya 

Támogatási összeg

euró %

Pályáztatott összes közösségi támogatás 14 771 600 100

Ebből a funkcionális régióba érkező támogatás 10 265 521 69,5

Forrás: http://www.huskroua-cbc.net

Bár a Magyarország–Szlovákia Európai Területi Együttműködés Operatív Program esetében pontos összehasonlító 
statisztikai adatok nem állnak rendelkezésünkre, az operatív program elemzésénél említett keleti határszakaszra jutó 
1/3-nyi támogatás aránnyal szemben a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna Határon Átívelő Együttműködési 
Program támogatásainak majd 70 százaléka érinti a funkcionális régiót, még ha annak földrajzi eloszlása esetleges 
vagy felmérhetetlen is. Ez utóbbi tekintetében nem igazítana el minket a vezető és egyéb partnerek földrajzi elosz-
lása sem, hiszen a végső kedvezményezettek tekintetében ez például egy oktatási projekt esetében irracionálisan 
nagy energiabefektetéssel járna. Amire azonban már az interjús kutatás is rámutatott, de az együttműködési program 
elemzése során is megerősítést nyert, hogy a pályázók számára kedvezőbb önrészarány és elszámolási rendszer miatt  
a pályázati kedv és a forráslehívó képesség is nagyobb a funkcionális régión belül az ENPI, mint az ETE együttműkö-
dési program esetében. Ezzel kapcsolatban még az az állítás is megkockáztatható, hogy az északkelet-magyarországi 
és délkelet-szlovákiai periferikus területek pályázóinak anyagi erőforrásai is sok esetben közelebb állhatnak az ukrán 
partnerekéhez, mint mondjuk a Komáromtól nyugatra elterülő szlovák–magyar határszakasz szlovák és magyar sze-
replőiéhez. Végezetül pedig minél szervesebben illeszkedik egy együttműködési/támogatási program egy funkci-
onális térszelvényhez/régióhoz, minél inkább figyelembe veszik a program kialakításánál ez utóbbi sajátosságait, az 
annál hatékonyabban fog működni. Ebből a szempontból egyrészt a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna Ha-
táron Átívelő Együttműködési Program kedvezményezetti területe is sokkal szervesebb régiót, téregységet alkot, mint  
a teljes szlovák–magyar határszakasz, másrészt a régió adottságai és a program jellege is nagyobb átfedést, kohéziót 
mutat. Ennek fényében pedig nem csodálkozhatunk azon, hogy – ismétlem, a megfelelő adatok híján statisztikailag 
nem is számszerűsíthető módon – de funkcionális régiónkban sikeresebb a szomszédságpolitikai, mint a regionális 
politikai határon átívelő együttműködési program. 

http://www.territorialcooperation.eu
http://www.huskroua-cbc.net
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Összefoglalás

A tanulmány a kutatás földrajzi alapját képező, elérhetőség mentén definiált funkcionális régió esetében vizsgálta a 
határon átívelő önkormányzati és politikai együttműködéseket, elsősorban is azok intézményi (polity) és szakpoliti-
kai (policy) dimenzióját. Deskriptív és analitikus megállapításai alátámasztják a funkcionális régió periferikus helyzetét 
minden területileg érintett állam vonatkozásában. Elméleti szempontból pedig megerősítik az alkalmazott „politics 
of scale” elmélet alapvetéseit. A funkcionális régión belüli gazdasági, társadalmi és fejlesztéspolitikai folyamatokra 
hatással vannak nemcsak államhatárok, hanem minden olyan téregységhatár és térelválasztás, amely e területeken 
funkciókkal rendelkező entitásokat választ el egymástól. Ez megfigyelhető volt az intézményes CBC-platformok eseté-
ben éppúgy, mint az egyes határokon átívelő együttműködési programok és kedvezményezetti területük vizsgálata 
esetében. Nyilvánvaló módon egy állam közigazgatási beosztása nem követheti folyamatos változással a gazdasági 
és társadalmi funkcionális térszerveződést. Ugyanakkor, mint láttuk, az intézményes CBC-platformok és támogatási 
programok hatásfoka annál nagyobb, minél jobban illeszkednek földrajzilag egy funkcionálisan definiálható régióhoz 
és célkitűzéseikben minél jobban megjelenítik ennek speciális igényeit. Ellenkező esetben vagy belső törésvonalakat 
és perifériákat generálnak, vagy pedig, mint a Magyarország–Szlovákia Határon Átívelő Európai Területi Együttműkö-
dési Program esetében látható volt, túl nagy területet átfogva általános prioritásaik keretében nem képesek figyelem-
be venni a funkcionális régiók specifikus igényeit, így nem képesek hatékonya hozzájárulni azok fejlődéséhez sem.  
A regionális politika 2014 és 2020 közötti új pénzügyi perspektívát célzó reformja tekintetében a tanulmány azzal a fő 
megállapítással szolgálhat, hogy nagyobb hangsúlyt kell kapnia a határszakaszok egységes programszintű kezelésével 
szemben a funkcionális differenciálásnak, valamint a térszervezés társadalmi és gazdasági hatásai felismerésének és 
tudatos szakpolitikai eszközként való alkalmazásának, elsősorban ismételten csak az intézményes CBC-platformok és 
támogatási programok kedvezményezetti területei esetében. 
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Az interjúkkal vizsgált települések testvér-települési kapcsolatainak áttekintő táblázata F.1. táblázat 

a település neve Testvértelepülések Együttműködés jellege Földrajzi elhelyezkedés

Badaló Szatmácseke
Falunapokon való kölcsönös látogatások 
Tervezett pályázati együttműködés

Közvetlenül szomszédos, 
régión belüli

Bodroghalom Bodrogszerdahely Kulturális együttműködés
Közvetlenül szomszédos, 
régión belüli

Borsi (Borša)

Nagykálló Kulturális együttműködés Régión belüli

Széphalom Oktatási csereprogramok Közvetlenül szomszédos, 
régión belüliPálháza Sport

Cigánd Nincs lényegi Falunapokon való kölcsönös látogatások

Encs
Szepsi  
(Moldova nad Bodvou)

Kulturális együttműködés 
Pályázati együttműködés turisztikai területen Közvetlenül szomszédos, 

régión belüliTervezett pályázati együttműködés 
környezetvédelmi területen

Királyhelmec 
(Král’ovský Chlmec)

Felsőzsolca 
Kisvárda

Oktatási cserekapcsolatok  
(közös gyerektábor)

Régión belüli

Budapest-Ferencváros 
Sepsiszentgyörgy (Románia) 
Magyarkanizsa (Szerbia) 
Rakovnik (Csehország

Regionális 
vonzáskörzeten kívüli

Kisgéres  
(Malý Horeš)

Csaroda
Kulturális és turisztikai együttműködés 
(rétesfesztivál)

Régión belüli

Újszentiván
Regionális 
vonzáskörzeten kívüli

Nagytárkány  
(Vel’ke Trakany)

Törökbálint 
Felsőtárkány

Kulturális együttműködés és 
településdiplomáciai kapcsolatok

Regionális 
vonzáskörzeten kívüli

Sárospatak

Collegno (Olaszország) 
Krosno (Lengyelország 
Nokia (Finnország) 
Soest (Németország) 
Tekirdag (Törökország) 
Eisenach (Németország)

Kulturális együttműködés és 
településdiplomáciai kapcsolatok

Regionális 
vonzáskörzeten kívüli

Szomotor  
(Somotor)

Mezőzombor
Sport, kulturális és oktatási cserekapcsolatok 
Tervezett pályázati együttműködés roma 
integráció területén

Régión belüli

Tiszapéterfalva 
(Pijterfolvo)

Beregfürdő 
Tápiószecső 
Zalakomár

Kulturális együttműködés, 
településdiplomáciai kapcsolatok,  
tervezett pályázati együttműködés

Regionális 
vonzáskörzeten kívüli

Záhony
Csap (Csop) 
Tiszacsernyő  
(Čierna nad Tisou)

Közlekedési (vasúti), kulturális és sport 
együttműködés, közös turisztikai pályázatok

Közvetlenül szomszédos,  
régión belüli
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A határon átnyúló kapcsolatok (HÁK) a helyi médiában 
Surányi ráchEl

ElEmzéSünk fő kérdéSE, hogy vannak-e különbségek a hármashatár magyar és ukrán oldalán működő média között 
abban, hogy miképpen ábrázolják a határ túloldalát és a határon átnyúló kapcsolatokat.

A kutatás módszertana

A kérdésekre tartalomelemzéssel próbálunk választ adni. A kutatás mintája az összes északkelet-magyarországi nyom-
tatott és online sajtó, illetve a kárpátaljai minta csak a magyar nyelvű sajtót tartalmazza, mivel az ukrán nyelvű sajtóban 
semmilyen magyar vonatkozású cikket nem találtunk.1 A továbbiakban ennek megfelelően a „magyar sajtó” a régió 
magyarországi, az „ukrán sajtó” pedig a kárpátaljai magyar nyelvű sajtóra utal. A vizsgálat négy egyhetes időszakra 
oszlott az évszakok szerint. Az adott időszak mind a hét napján megvizsgáltuk az aznapi sajtót és egy előre elkészí-
tett kulcsszavakat tartalmazó lista (lásd M2.5. Médiaelemzés) alapján kiválasztottuk azokat a cikkeket, melyeket a téma 
szempontjából relevánsnak tartottunk (M2.5. fejezet: 5. táblázat) A releváns cikkeket egy számítógépes tartalomelemző 
software (MAXQDA) segítségével kialakított kódrendszer segítségével elemeztük. Ez a kódrendszer négy szülőkódból 
(HÁK, határátlépés, EU és felhívás pályázatra) és az ezek alá sorolt alkódokból áll.

HÁK, EU-projektek és határátlépés a médiában

A releváns cikkek aránya az ukrán oldalon magasabb volt (az összes cikk 5,3%-a) mint Magyarországon (1,6%). Ez a je-
lenség a Kárpátalján élő erős magyar kvázidiaszpóra jelenlétével magyarázható, ugyanis – habár a kisebbségi ügyekkel 
foglalkozó cikkeket kivettük, mert ezeket helyi témának tekintettük – a Magyarországra és/vagy a két ország közötti 
kapcsolatára vonatkozó témák nagyobb figyelmet kapnak Kárpátalján, mint a magyar–ukrán kapcsolatok Magyaror-
szágon.

Míg az ukrán térségben a HÁK-témák a leggyakoribbak, addig Magyarországon az Európai Unióval kapcsolatban 
jelenik meg több cikk (1. ábra). Ez magyarázható egyfelől a sok EU-s projekttel, melyek Magyarországon (mint más 

1 Mivel sajnos nem tudtuk lefedni a teljes médiát egyik oldalon sem, ezért a minta nem tekinthető teljesnek, tehát nem általánosítható még 
erre az évre sem. Az elemzés arra jó, hogy a tendenciákat megértsük, és további elemzésre ösztönözzön.
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határországban) jelen vannak, mint például az INTERREG, PHARE, TACIS stb. (Dimitrovova 2007).2 Ezzel szemben Kár-
pátalján a HÁK-ról elsősorban mint hivatalos, kulturális, civil vagy oktatási eseményekről szólnak a cikkek.3 A határátlé-
péssel kapcsolatos témák (migráció, közlekedés, csempészet stb.) sokkal gyakoribbak a magyar médiában. A pályázat-
ra való felhívás ritka mindkét oldalon.

1. ábra 
A szülőkódok 

gyakorisága régió 
szerint (%) 

Forrás: saját számítás.

Az alkódok közül a kulturális/civil történet/esemény alkód fordul elő a leggyakrabban (a HÁK szülőkódon belül) 
(M2.5. fejezet: 6. táblázat). Ez az alkód tartalmazza a kulturális vagy civil HÁK-okat. Ilyen cikkek vannak például a „Jubileu-
mi könyvadományozó úton a záhonyi diákok” és az „Összeállt a kisvárdai fesztivál színház programja”, illetve az oktatási 
témában a „Kárpátaljai gyerekek zánkai táboroztatása”, a „Határon átnyúló tudástranszfer Nyíregyházán” és az „Oktatási 
programok nyíregyházi egészségügyi főiskolán uniós forrásból”. Ugyanez alá a szülőkód alá tartozik még a hivatalos 
események alkód, melyek ilyen témákról számolnak be: „Igazi sikertörténetté vált a honosítás”, „Március végéig elkészül 
a közös magyar–ukrán árvízvédelmi fejlesztési program” és a „Partnerségben, együtt az egészségért”.

Annak ellenére, hogy a kutatás fő területe a magyar–ukrán határtérség, találunk néhány említést más országban élő 
magyar kvázidiaszpóra csoportokról is. Ilyen az is, ahol magyarverésekről számolnak be Szerbiában, illetve több olyan 
pályázati kiírás vagy már megrendezett esemény volt, melyen több (nem csak kárpátaljai) határon túli magyar csoport 
is részt vett.

2 Ezt még inkább megerősíti az a tény, hogy az EU „pénzügyi támogatás” alkódját 11-szer használták a magyar oldalon, míg Ukrajnában 
egyszer sem.

3 Egy korábbi kutatás is hasonló eredményekről számolt be: míg az ukrán oldalon több olyan cikket találtak, melyek a kisebbségi témákkal 
foglalkoztak, a magyar oldalon többet írtak diplomáciáról és hivatalos ügyekről (Hajdú et al. 2009). E kutatás eredményeihez képest a mi 
kutatásunk kevesebb EU-s integrációval foglalkozó cikket tartalmazott az ukrán médiában, aminek a magyarázata az lehet, hogy Magyar-
ország azóta EU-tag lett.
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1. Magyarverések4

„Közös nyilatkozatban fejezték ki szolidaritásukat a délvidéki magyarverések áldozataival, és a jogsértések 
kivizsgálását kérik Kárpát-medencei ifjúsági szervezetek.”

2. Felhívás5

„A II. Rákóczi Ferenc Alapítvány a Kárpát-medencei Fiatalokért Pályázatot hirdet Magyarságismereti moz-
gótábor – 2013 Jubileumi, 20. évi programján való részvételre – Utazz, tanulj, barátkozz!

Tölts egy élménydús kirándulást Magyarországon, járd körül nagy és kis városait, ismerd meg múltunkat 
és járulj hozzá a jövő építéséhez! Mindehhez nem kell mást tenned, mint pályázni a Rákóczi Mozgótáborba. 
4 határon túli magyar közösséget képviselő fiatal; évente 12000 kilométer; 3 busz, 5 fő helyszín, 7 országot 
átfogó összefogás.”

Ezek a példák jól illusztrálják a többi kisebbségben élő magyarral való szolidaritást, illetve a határon túli magyarok 
összetartozását, melyet más tanulmányokban is elemeztek már (pl. Sik írása kötetünk 9. fejezetében).

Az Európai Uniót említő cikkek többnyire valamilyen HÁK-ról szólnak (pl. „Martonyi: a keleti partnerség miatt is 
fontos a társulási megállapodás Ukrajnával”, „Ukrán diákok a főiskolán”, „Európai együttműködés napja Nyíregyházán”).  
A leggyakrabban használt alkód az EU szülőkód alatt az együttműködés volt. Ezenkívül egy-egy olyan cikk van mind-
két oldalon, ahol más (nem HÁK) megközelítésben volt szó az EU-ról. A magyar oldalon egy kutatás eredményeit 
mutatják be: hogyan látják a fiatalok az Európai Uniót („Lehetőségeket rejt az EU”). Az ukrán oldalon pedig az EU-hoz 
való közelségről írnak („Beregdéda – határ(talan) lehetőségek”): „Míg korábban a határ menti lét negatívumokkal járt,  
a mai világban, köszönhetően az Európai Unióval való szomszédságnak, ez megváltozott. Ennek »kézzelfogható« ered-
ményei a határokon átnyúló ipari parkok.” A legtöbb EU-s projektről szóló cikk tudástranszferről és egyéb fejlődésről/
fejlesztésről számol be.

1. Partnerségben, együtt az egészségért6

„A magyar és ukrán határ két oldalán élő közösségekben az országosnál jelentősebb társadalmi-gazdasági 
hátrányok egészségrontó hatásainak mérséklése, a sajátos helyi és közös sürgető népegészségügyi kihívások 
kezelése a célja annak az egyéves, határon átnyúló projektnek, amelynek nyitókonferenciáját kedden tartották 
Nyíregyházán.”

2. Újabb uniós tőke a városnak7

„Újabb huszonöt funkcióbővítő és szociális célú városrehabilitációs pályázatot támogat a kormány. A szo-
ciális célú városrehabilitációs pályázatok esetében kilenc város 3,4 milliárd forint, míg a funkcióbővítő vá ros re-
ha bilitáció körén belül tizenhat település 5,4 milliárd forintnyi uniós forrást kap. A hozzájárulás összegéből 3,1

4 Nyírhír, 2013. 02. 07 (Magyarország)
5 Kárpáti Igaz Szó, 2013. 02. 28. (Ukrajna)
6 Kelet-Magyarország, 2013. 09. 16. (Magyarország)
7 Szabolcs online (Szon.hu), 2013. 09. 18. (Magyarország)
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milliárd forintot különítettek el az önkormányzati utak fejlesztésére, amiből megyénk három településének, 
Nyíregyházának, Mátészalkának és Fehérgyarmatnak jut.”

Ezek a cikkek többnyire pozitív színben tüntetik fel az EU-t, mint ami fontos a kárpátaljai magyarok számára, ahol az 
EU-integráció egy folyamatosan jelen levő kérdés.

A határátlépés szülőkód alatt a legtöbb történet valamilyen illegális tevékenységről számol be, legyen ez akár csem-
pészet („A túlzott bizalom és bátorság sem segített a cigicsempészen”, „Fegyverrel érkezett a határra”) vagy illegális 
határátlépés („Illegális migráció – a fő irány Szlovákia”). Néhány esetben közlekedési információkat találtunk („Torlódnak 
a járművek a záhonyi határállomáson”, „Már öt órát várakoznak a kamionok Záhonyban”). A csempészettel és illegális 
határátlépéssel kapcsolatos cikkek fontos részét képezik a biztonsági diskurzusnak mióta a magyar–ukrán határ az EU 
külső határává vált (Dimitrovova 2007), és még inkább, mióta Schengen határ is lett egyben (Berghauer 2011).

Ezeknek a cikkeknek a közös eleme, hogy a hangsúlyt a határőrségre és annak kiemelkedően sikeres munkájára 
teszik, míg a csempészekről és az illegális határátlépőkről már bűnözőként írnak, miközben még csak gyanúsítottak, de 
nem elítéltek. Egy példa az előbbire: „Az alapos ellenőrzésnek köszönhetően nem járt sikerrel [a csempész].”8

Az ilyen cikkeknek fontos jelentősége van a potenciális csempészőkre nézve, hiszen ha elkapnak egy nagyobb adag 
csempészett cigarettát, előfordulhat, hogy a következő napokban szigorúbban fogják ellenőrizni az autókat. A közle-
kedési információkat tartalmazó híreknek szintén fontos szerepe van az olvasó számára, hiszen a bevásárlóturizmus és 
az ebből való megélhetés erősen jelen van a térségben (lásd Sik írását kötetünk 9. fejezetében).

Ahhoz, hogy a cikkek érzelmi telítettségét is elemezni tudjuk, létrehoztunk további két kódot: az egyik a cikkek,  
a másik a címek érzelmi töltését érzékelteti. Az első esetben az elemzési egység a cikk volt, és azt vizsgáltuk, hogy az 
üzenet konnotációja (vagyis ahogy a HÁK-ot bemutatta) pozitív, negatív, semleges vagy ambivalens volt. Ha a cikk egy 
pozitív HÁK-ról szólt (vagyis olyan történésről, amely a két ország közötti együttműködést pozitívan ábrázolta, akkor 
pozitív kódot kapott.9 Ilyen volt a cikkek 60 százaléka. A negatív kódot (a cikkek 33%-a) ellenkező esetben használtuk: 
például ha egy bűnesetről vagy illegális tevékenységről számolt be a cikk. Ahol az üzenet konnotációja nem volt egy-
értelmű, ambivalens kóddal kódoltuk (5%), és semleges kódot (2%) kaptak olyan cikkek, amelyek tartalma nem volt se 
pozitív, se negatív. Mindkét régióban a cikkek több mint fele pozitív kódot kapott (2. ábra), de a két térséget összeha-
sonlítva láthatjuk, hogy az ukrán részen több volt a pozitív tartalmú cikk. Ez egybeesik a korábbiakban elmondottakkal: 
itt több volt a HÁK-ról szóló cikkek aránya, melyeknek többnyire mindig pozitív kicsengése volt, míg Magyarországon 
több bűnesetről számoltak be, melyek inkább negatív tartalommal párosultak.

A másik kódot a cikkcímek érzelmi töltöttségének kódolására hoztuk létre, melyek nagy szerepet játszanak a kommu-
nikációban. A címek sajátos szerepet töltenek be azáltal, hogy egy önkényesen kiválasztott elemét emelik ki a cikknek. 
Az olvasó legtöbbször a cím alapján dönti el, hogy el akarja-e olvasni az egész cikket, vagy sem (Althaus et al. 2001). 
Ennek megfelelően, például ha a címben felkiáltójel volt, akkor a tartalmának megfelelően pozitív vagy negatív kódot 
kapott, ha egy kérdőjel volt, akkor valószínűleg ambivalensnek kódoltuk. Természetesen más elemek is szerepet játszot-
tak a kódolásnál. A 3. ábrán látható, hogy míg az ukrán oldalon többnyire semleges vagy ambivalens címeket találtunk, 
addig a magyar térségben jobban manipuláltak a címmel: negatív vagy pozitív töltetet adva nekik.

8 Szabolcs online (Szon.hu), 2013. 03. 01. 
9 Például egy cikk, mely záhonyi diákok kárpátaljai diákoknak való könyvadományozásáról szólt.
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2. ábra 
A cikkek 

konnotációja (%) 

Forrás: saját számítás.

3. ábra 
A cikkcímek 

konnotációja (%)

Forrás: saját számítás.

Ha a szülőkódok és a konnotációs kódok közti kapcsolatot nézzük,10 erős a korreláció a cikk pozitív konnotációja 
és az EU kódok között, ezen belül is kifejezetten magas az átfedés az együttműködés/projekt alkóddal. A másik alkód, 

10 Mivel egy kvalitatív kutatásról van szó, a korreláció szót nem matematikai értelemben használtam. A kapcsolat a kódok között azt jelenti, 
hogy egy szövegrész több kódot is kaphatott, s minél többször fordul elő egy cikkben két kód, annál erősebb közöttük a korreláció.
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mellyel a cikk pozitív konnotációja gyakrabban előfordult, a kulturális/civil együttműködés/esemény alkód volt a HÁK 
szülőkód alatt. A negatív konnotáció többnyire a (határátlépés szülőkód alá tartozó) illegális alkóddal korrelál.

A legerősebb korrelációt az egy szülőkód alá tartozó alkódok között találtunk. Az ilyen a korrelációk triviálisak, s nem 
igényelnek magyarázatot, ugyanakkor az, hogy két különböző kód alá tartozó alkódok között ritka volt az összefüggés 
már nem triviális. Ennek egyik magyarázata az lehet, hogy az adott kód jól lefedte a témát, vagyis egy kód alá tartozó 
alkódokkal az egész cikket bekódoltam anélkül, hogy más alkódot kellett volna használni. A másik magyarázat, hogy 
a cikkek többnyire egyetlen témát érintenek csak. Ez az összefüggés egy kód esetében nem érvényesült: az EU-kód 
szinte minden más kóddal előfordult.
Néhány példa:

A pályázatra való felhívásnál az összefüggés triviális, hiszen itt olyan EU-s pályázatokról van szó, ahol határon túli 1. 
magyarok pályázhatnak.
„A Kárpátokon át európai munkaerő-képzési program várja a jelentkezőket
Az Európai Szomszédság és Partnerségi Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében működő Kár-
pátokon át európai munkaerő-képzési project 2013. április 24-én a romániai Nagybányán tartotta záró kon-
ferenciáját. A project, melyben Románia (Máramarosi Megyei Kereskedelmi és Iparkamara), Magyarország 
(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) és Ukrajna (TEC Fond kárpátaljai vállalkozás-
fejlesztő alapítvány) vett részt, 28 hónapig tartott. A program során a partnerek teljesítették kitűzött céljukat, 
létrehoztak egy, a munkaadók és álláskeresők tájékozódását segítő többnyelvű weboldalt, mely tartalmazza  
a régióban található betöltetlen állások, keresett szakmák teljes listáját.”11

A határátlépés kóddal az összefüggés szintén logikus: az új határátkelő megnyitásáról szóló cikk megemlíti az 2. 
EU-s standardot erre vonatkozólag.

„A honatya nyilatkozatában, amelyet kedden az MTI-hez is eljuttatott, felhívta az ukrán kormányfő figyel-
mét arra, hogy a soknemzetiségű Kárpátalja az Európai Unió négy tagországával is határos, az itt élő kisebbsé-
gek számára kiemelt fontosságú a határátkelőhelyek jól működő rendszere. Gajdos István szerint amennyiben 
új átkelő nyílna Nagypalád és Kispalád között, ez hozzájárulna Ukrajna és Magyarország, a határ menti térsé-
gek, valamint az ott élő emberek kapcsolatainak erősödéséhez, s egészében véve Ukrajna európai integráci-
ójához.”12

Az illegális határátlépéseknél is felmerül az Európai Unió mint vonzóerő. 
„Vidékünk földrajzi fekvése, s a tény, hogy négy EU-s tagállammal határos, továbbra is nagy vonzerőt jelent  
a világ egyes országaiból Európa nyugati része felé menekülők számára. Az illegális népvándorlás útjában 
komoly akadályt jelent a Csapi Határőrosztag.”13

A HÁK-kóddal való összefüggésre egy jó példa: az ukrajnai magyarlakta Beregszász városa és a szlovákiai ma-3. 
gyarlakta dunaszerdahelyi város közötti testvérvárosi megállapodás.

11 Kárpáti Igaz Szó online, 2013.05.13. (Ukrajna)
12 InfoNyíregyháza.hu, 2013. 02. 26 (Magyarország)
13 Kárpáti Igaz szó online, 2012. 10. 26. (Ukrajna)
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„Az ünnepi alkalmon Gajdos István, Beregszász polgármestere kiemelte: a korábbi években Beregszász el-
sősorban Magyarország felé nyitott ezen a téren. A magyarországi önkormányzatokkal való gyümölcsöző 
együttműködés bátorította a város vezetését arra, hogy nyisson Szlovákia felé. Hájos Zoltán, a csallóközi tele-
pülés polgármestere annak a reményének adott hangot, hogy a dokumentum aláírását követően nem csu-
pán az önkormányzati delegációk kölcsönös látogatása várható, hanem sor kerül számos közös kulturális és 
sportrendezvényre, ifjúsági találkozóra. A továbbiakban pedig mód nyílik arra, hogy együtt vegyenek részt 
EU-s pályázatokon.”14

Az 1. táblázatban a szavakat három15 csoportba soroltuk a szülőkódok szerint. Voltak szavak, melyeket több csoport-
ba is betettünk, mert az adott szónak több értelmezése is lehet. Például az integráció vonatkozhat az EU-integrációra 
is, de szólhat az egyén integrációjáról is. Az első csoportban lévő szavak, mint például a „fejlesztés”, „fejlődés”, „inno-
váció” és „projekt” sokkal gyakrabban fordulnak elő a magyarországi médiában, ami egybecseng azzal, hogy EU-s 
témák gyakoribban a magyar oldalon, viszont a Brüsszel és csatlakozás szavak csak Ukrajnában (és nem is csak egyszer) 
fordulnak elő.

A második csoportban a „cigaretta”, „csempész”, „csempészet” stb. szavak sokkal gyakrabban fordulnak elő a ma-
gyar médiában, ezzel szemben maga az „illegális” szó csak a kárpátaljai oldalon fordul elő. Ez magyarázható azzal, hogy 
amikor egy illegális tevékenységről írnak, nem szükséges, hogy magát az illegális szót leírják. Az összes közlekedéssel 
kapcsolatos szó megint csak a magyar médiára jellemzőbb. Ezt azzal lehet magyarázni, hogy a magyar mintába fő-
leg online, folyamatosan frissülő honlapok kerültek be, amelyekben a közlekedési információknak sokkal nagyobb  
a relevanciája, mint az ukrán oldalon esetlegesen vagy hetente párszor közreadott nyomtatott újságok esetében, hi-
szen ezekben nincs értelme megírni az előző napi közlekedési információkat. 

A harmadik csoportot tekintve: a „program”, „együttműködés” és „határ” szavak – a kutatási kérdés szempontjából 
legfontosabb fogalmak – a határ két oldalán nagyjából azonos gyakorisággal fordulnak elő. Míg a „magyar–ukrán” 
kifejezés a magyar oldalra volt jellemző, az ukrán oldalon nem találtunk ennek megfelelő „ukrán–magyar” kifejezést. 
Ezzel szemben a „magyar–magyar” szókapcsolat az ukrán oldalon többször is előfordult. Az ukrán oldal magyar iden-
titására vonatkozó szavai, a „magyar” (a leggyakrabban előforduló szó a listáról), „Magyarország”, „kapcsolat”, „Buda-
pest”, „identitás” és „Ukrajna” gyakrabban szerepelnek az ukrán oldalon, míg az „ukrán” szó mindkét oldalon egyforma 
gyakorisággal szerepel. A kulturális HÁK-ra utaló szavak, mint például a „zene” és „oktatás”, szintén az ukrán oldalon 
fordulnak jobbára elő.

14 Kárpátinfo, 2012. 11. 01. (Ukrajna)
15 A 4. kódhoz nem tudtunk külön szavakat rendelni.
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A kutatás szempontjából releváns szavak előfordulása az egész mintában  1. táblázat 
és megoszlásuk országonként*

Szó
a szavak előfordulása a szavak előfordulásának megoszlása 

országonként (%)

gyakoriság az összes 
szó %-ában ukrajna magyar-

ország Összesen

Eu

Brüsszel 11 0,4 100 0 100

Budapest 30 1,2 90 10 100

Csatlakozás 4 0,2 100 0 100

ENPI/ENPI 3 0,1 33 67 100

EU 16 0,6 50 50 100

Európai Parlament 6 0,2 83 17 100

Európai Unió 22 0,9 55 45 100

Fejlesztés 50 2,0 22 78 100

Fejlődés 3 0,1 33 67 100

Innováció 11 0,4 0 100 100

KIÚT 4 0,2 0 100 100

Szomszédság 2 0,1 100 0 100

Határátlépés

Átkelő 22 0,9 37 63 100

Áttelepül 6 0,2 100 0 100

Autó 30 1,2 73 27 100

Cigaretta 33 1,3 9 91 100

Cigi 3 0,1 0 100 100

Csap 42 1,6 57 43 100

Csempész 52 2,0 15 85 100

Fegyver 12 0,5 0 100 100

Forgalom 11 0,4 0 100 100

Határ 272 10,6 46 54 100

Igazoltat 5 0,2 20 80 100

Illegális 5 0,2 100 0 100

Jármű 22 0,9 14 86 100

Kamion 26 1,0 0 100 100

Magyar–ukrán 31 1,2 6 94 100

folytatódik
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Szó
a szavak előfordulása a szavak előfordulásának megoszlása 

országonként (%)

gyakoriság az összes 
szó %-ában ukrajna magyar-

ország Összesen

Magyarország 119 4,6 81 19 100

Megnyit 21 0,8 71 29 100

Torlódás 11 0,4 0 100 100

Ukrajna 59 2,4 71 29 100

Vám 62 2,4 29 71        100

Várakozás 24 0,9 4 96 100

Záhony 68 2,7 3 97 100

Hák

Budapest 30 1,2 90 10 100

Együttműködés 39 1,5 44 56 100

Esemény 21 0,8 67 33 100

Fejlesztés 50 2,0 22 78 100

Fejlődés 3 0,1 33 67 100

határon túli 38 1,5 83 17 100

Honosítás 9 0,4 33 67 100

Identitás 14 0,6 71 29 100

Integráció 12 0,5 83 17 100

Irányvonal 2 0,1 100 0 100

Kapcsolat 52 2,0 71 29 100

Karitatív 4 0,2 0 100 100

Koncert 9 0,4 44 56 100

Konferencia 7 0,3 100 0 100

Konzul 17 0,7 94 6 100

Kulturális 32 1,3 53 47 100

Lehetőség 38 1,5 71 29 100

Magyar 574 22,3 75 25 100

Magyar–magyar 5 0,2 60 40 100

Magyar–ukrán 31 1,2 6 94 100

Magyarország 119 4,6 81 19 100

Megnyit 21 0,8 71 29 100

Nagykövet 6 0,2 83 17 100

folytatódik
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Szó
a szavak előfordulása a szavak előfordulásának megoszlása 

országonként (%)

gyakoriság az összes 
szó %-ában ukrajna magyar-

ország Összesen

Nyílik 4 0,2 50 50 100

Oktatás 60 2,3 67 33 100

Pályázat 23 0,9 43 57 100

Partner 38 1,5 68 32 100

Program 141 5,5 56 44 100

Projekt 36 1,3 31 69 100

Régió 32 1,3 39 61 100

Segít 43 1,7 61 39 100

Támogat 45 1,8 65 35 100

Ukrajna 59 2,4 71 29 100

Ukrán 144 5,6 45 55 100

Választás 16 0,6 100 0 100

Zene 20 0,8 75 25 100

* Ez a táblázat a szavak előfordulásának gyakoriságán alapul, ahol a szavak alap és ragozott formáit 
(amennyiben az csak egy vagy több plusz betű hozzáadását jelent) nem különböztetik meg.

A leggyakrabban előforduló szavak (4. ábra) között a „magyar” szó dominál, ami annak következménye, hogy a ku-
tatásnak a magyarok és a magyar–ukrán kapcsolatok vannak a fókuszában. Ez annak a megállapításnak is megfelel, 
miszerint: a határrégióban a magyar–magyar kapcsolatok a legerősebbek a kapcsolatépítés során (Hajdú et al. 2009). 
Ezenfelül mindkét oldalon sok hivatkozást találunk a másik oldal városaira [Záhony (HU), Uzhgorod (UA), Nyíregyháza 
(HU)], a régióra (Kárpát-medence and Kárpátalja), vagy akár a két ország nevére (Ukrajna és Magyarország). Az „együtt”, 
„közös”, „magyar–ukrán” és „program” fogalmak a két ország közötti HÁK-ra utalnak.

4. ábra 
A leggyakrabban 
előforduló szavak 
szófelhője (összes 

cikk, N = 130, 
szavak száma: 

24 800) 

Megjegyzés: A szófelhő a leggyakoribb kb. 50 szót tartalmazza. Minél nagyobb a betűméret, annál 
többször fordul egy adott szó elő.
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A két régiót összehasonlítva (5. és 6. ábra), vagyis a magyar és ukrán cikkekre külön kialakított szófelhőből jól lát-
ható, hogy mindkét esetben a leggyakrabban előforduló szavak kulturális vagy civil eseményre utaltak (pl. „kulturális”, 
„együttes”, „színház”, „együttműködés”). A magyar oldalon a „fejlesztési”, „billió”, „millió”, „forint” és „program” szavak az 
EU-s projektekkel lehetnek kapcsolatban, míg az ukrán oldalon több szó utal (nem feltétlenül EU-s) HÁK-on alapuló 
projektekre: „alapítvány”, „oktatási”, „együtt”, „kmksz”. A magyar oldalon láthatóak a határátlépésre utaló szavak („vám”, 
„kamion”, „határállomás”), illetve külön figyelmet érdemel Szabadka (Szerbia) és Sepsiszentgyörgy (Románia) előfordu-
lása, amelyek a kárpát-medencei magyar kvázidiaszpóra összetartására utalhatnak.

5. ábra 
A leggyakrabban 
előforduló szavak 

szófelhője (magyar 
cikkek, N = 79, 
szavak száma: 

10 079)

6. ábra 
A leggyakrabban 
előforduló szavak 

szófelhője (ukrajnai 
cikkek, N = 51 
szavak száma: 

14 721)

Az eltérő módszerrel16 készült elemzés a szlovákiai magyar helyi média tartalmáról (Fokasz 2012) is azt mutatta 
ki, hogy a leggyakrabban (legalább 25 esetben) előforduló fogalmak központi fogalma a „magyar” fogalom (7. ábra).  
A gyengébb válogatási kritérium esetében nagyobb, a szigorúbb válogatás után kisebb körben látható, hogy a „ma-
gyar, szlovák, ország, város” négyes alkotta két triád adja ennek a tematikus hálónak a szerkezeti magját, amelynek köz-
ponti eleméhez, a „magyar” kifejezéshez erősen kapcsolódik a „közösség” fogalom is.

16 Az egyes fogalmak közötti kapcsolatok gyakorisága alapján.



226  Határon átnyúló kapcsolatok

8  A határon átnyúló kapcsolatok (HÁK) a helyi médiában 

7. ábra 
A leggyakrabban 

előforduló 
fogalmak a Kassai 

Figyelőben

Minimum 12 
előfordulás

Minimum 25 
előfordulás

Forrás: Fokasz (2012).

Az 1. és 2. térképen látszik, hogy mindkét oldal helyi médiájában a hangsúly a régión van. Míg a magyar oldalon 
főleg Kelet-Magyarország városait említik a leggyakrabban és Kárpátalját a második leggyakrabban, az ukrán oldalon 
ennek ellenkezője igaz.
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1. térkép 
A szomszédos 

régiók 
megjelenítése  

a magyar médiában

Forrás: Szalkai Gábor 
szerkesztése.

2. térkép 
 A szomszédos 

régiók 
megjelenítése az 
ukrán médiában

Forrás: Szalkai Gábor 
szerkesztése.

A helyi témák hegemóniája még egyértelműbb, ha csak a leggyakrabban előforduló települések előfordulását 
nézzük a helyi médiában (a piros pöttyök a két térképen). Ebben az esetben mindkét helyi média a saját nagyobb 
helyi városairól ír sokat, az egyetlen kivétel Budapest kiemelkedő szerepe az ukrán médiában, ami a kvázi diaszpórikus 
összetartozásának jeleként is felfogható.

Említések száma

10 fölött (4)
10 alatt (69)

Említések száma

10 fölött (6)
10 alatt (88)
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Míg mindkét helyi média említ magyarlakta román városokat, addig szlovák városokról nem tesz említést egyik 
oldal helyi médiája sem (vö. 1. és 2. térkép). Jelentős eltérés a két helyi média között az is, hogy csak az ukrán médiában 
jelennek meg városok Magyarország minden régiójából.

Összehasonlítva a hármashatár-régióban található települések összetételét, mindkét helyi média a hangsúlyt a ré-
gión belüli településekre teszi (2. táblázat).

A hármashatár-régión belüli települések említése az ukrán és magyar médiában (%)2. táblázat 

ukrán média magyar média Összesen

N 245 273 518

Település

Magyarországi 6 84 47

Ukrajnai 93 15 52

Szlovákiai 1 1 1

Összesen 100 100 100

A helyi médiában megjelenő összes említett település esetében (3. táblázat) jól látható, hogy a magyar média 
nagyobb hangsúlyt helyez a „hazai” településekre. A kárpátaljai médiában a magyarországi települések említése na-
gyobb, mint fordítva. Továbbá a kárpátaljai média a romániai és a világ más részein lévő településeket is gyakrabban 
említi, mint a jobbára csak „befelé néző” magyarországi helyi média.

Az összes település említése országok szerint az ukrán és magyar médiában (%)3. táblázat 

ukrán média magyar média Összesen

N 430 343 773

Magyarországi 30 81 53

Ukrajnai 57 12 37

Szlovákiai 2 2 2

Romániai 7 5 6

Egyéb 4 0 2

Összesen 100 100 100

A fenti tendenciák jellemzik a szlovák–magyar határszakasz mentén működő helyi médiát is (Fokasz 2012). A 3–6. 
térképeken is látszik, hogy a szlovák és a magyar helyi médiában a hangsúly a saját régión van. 
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A kassai és kevésbé a királyhelmeci médiában (3. és 4. térkép) gyakran szerepel Szlovákia többi magyarlakta (déli) 
régiója, illetve a főváros, s több magyar régió (jellemzően a hármashatár magyar oldala és a nagyvárosok) is megjelen-
nek. Elvétve megjelenik a helyi médiában Kárpátalja is, de nagyobb hangsúlyt kap az erdélyi magyar kvázidiaszpóra 

3. térkép 
A szomszédos 

régiók a kassai helyi 
médiában

Forrás: Fokasz (2012).

4. térkép 
A szomszédos 

régiók  
a királyhelmeci 

helyi médiában

Forrás: Fokasz (2012).
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A magyar oldalon (5. és 6. térkép) Miskolc és Encs felől nézve egyaránt teljesen szórt a magyarországi települések 
eloszlása, és míg a hármashatár szlovák régiója kismértékben, Kárpátalja egyáltalán nem jelenik meg a médiában. 
Ugyanakkor minkét helyi médiában többé-kevésbé említődik az erdélyi kvázidiaszpóra.

5. térkép 
A szomszédos 

régiók a miskolci 
helyi médiában

Forrás: Fokasz (2012).

6. térkép 
A szomszédos 

régiók az encsi 
helyi médiában

Forrás: Fokasz (2012).



Intézmények  231

A határon átnyúló kapcsolatok (HÁK) a helyi médiában   8

A HÁK megjelenítése képeken

A hírek bemutatásának céljából a legtöbb médium használ képeket. A médiabeli üzenet ábrázolása kulcsszerepet 
játszik az olvasó figyelmének megragadásában, az üzenet bevésésében, mivel olvasás, de akár csak az újság felületes 
átnézése közben tekintetünket a képek és – a korábban már elemzett – címek vonzzák elsősorban. A képek nemcsak 
a cikkben leírt eseményeket illusztrálják, hanem sok esetben az a feladatuk, hogy felhívják az olvasó figyelmét. A kép 
jellemzői, pozitív vagy negatív konnotációja, a szöveghez való kapcsolódásának módja és mindezek kombinációja az 
olvasó számára fontos üzenetet hordoz. A képek szerepe különösen megnő online újságok esetén, ahol a nyomtatási 
költségek és a hely nem korlátozzák a szerkesztőt.

Az ábrázolás módját tekintve látható (8. ábra), hogy míg a magyar cikkekben több az illusztráció, az ukrán cikkekben 
több a fotó.17 Ez a két ábrázolási mód összefügg az ábrázolás tartalmával is (9. ábra): a magyar képek több esetben 
manipulatívak, míg az ukrán oldalon a képek inkább leíró jellegűek. Ez többnyire az illusztráció és a képek közötti kü-
lönbséggel magyarázható, bár találtunk leíró illusztrációkat és manipulatív fotókat18 is.

Ami a konnotációt illeti (10. ábra), Magyarországon főleg negatív töltetű képeket találtunk, míg Ukrajnában a sem-
leges és a pozitív képek vannak többségben.

8. ábra 
A képek 

ábrázolásának 
módja országok 

szerint (%)

Forrás: saját számítás.

17 Illusztrációnak nevezem azokat a rajzokat vagy fotókat, melyek nem szorosan kapcsolódtak a cikk témájához, míg fotónak hívom azokat  
a fényképeket, melyek a cikkben leírt esemény alkalmával készültek, kifejezetten a cikk kedvéért.

18 Ez utóbbi kategóriába tartoztak azok a képek, ahol a fénykép nem spontán volt, hanem beállított: sok mosolygó arccal rajta, mivel ez az 
üzenet is manipulatív az olvasó számára. De ilyen hatása lehet a politikus portréjának is, amelynek célja, hogy reklámozza a politikusokat: 
az emberek többsége nemigen ismeri a helyi politikusok arcát, ezért ha a névhez fényképet rendel hozzá a szerkesztő, akkor ezáltal meg-
növelheti a politikus ismertségét.
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9. ábra 
A képek 

ábrázolásának 
tartalma országok 

szerint (%)

Forrás: saját számítás.

10. ábra 
A képek 

konnotációja 
országok szerint (%)

Forrás: saját számítás.

A következő példák a képek konnotációjának különböző típusait illusztrálják. A pozitív és leíró képre példa az 1. kép, 
amely egy eseményt illusztrál, ahol háziorvosok megkapják „Az év praxisa a Kárpát-medencében 2012” díját. Ez a kép 
egy pozitív eseményről számol be, de leíró, mert a fotó nem beállított, és nem a néző manipulálása a célja. A 2. képen 
ugyancsak egy kulturális eseményt láthatunk, ezúttal Ukrajnában. A táncoló alakok többnyire boldogságot fejeznek ki, 
de ez a kép sem túloz vagy manipulál.
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A betegek és a szakma elismerése a záhonyi gyógyítóknak (Magyarország)1. kép 

Magyar rapszódia (Ukrajna)2. kép 

A 3. kép viszont egy pozitív és manipulatív illusztráció a magyar–ukrán HÁK-ról. A két zászló együttműködésre 
utal, de illusztráció, mert a kép és a cikk tartalma (a magyar–ukrán árvízvédelmi program) között gyenge a kapcsolat.  
A kép az együttműködést fejezi ki, és próbálja ezzel olvasásra csábítani az olvasót. A 4. kép feltehetően egy eseményen 
készült (Európai együttműködés napja Nyíregyházán), és pozitív tartalmú, de egyben manipulatív is, a témától való 
eltérés miatt. Az ukrán oldalon kevés példa volt erre a kategóriára, de az 5. kép jól mutatja, hogy egy fénykép hogyan 
lehet pozitív és manipulatív: miközben a fotó szorosan kapcsolódik a cikkben leírtakhoz, az öltönybe öltözött alakok 
láthatóan a kép kedvéért vannak ebben a felállásban.
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Mintaprojekt lehet a közös ukrán–magyar árvízfejlesztés (Magyarország)3. kép 

Európai együttműködés napja Nyíregyházán (Magyarország)4. kép 

Új ajtók és ablakok (Ukrajna)5. kép 

A helyi médiában talált képek legtöbb illusztrációja negatív és manipuláló. A 6., 7. és 8. kép elijesztő példák akarnak 
lenni az olvasó számára. Feltehetően a 6. és 7. képnek nincs köze a konkrét eseményhez. Az ukrán példa (8. kép) egy 
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valódi felvétel – a hozzá tatozó szöveg miatt kerül ebbe a kategóriába. Ez a kép jól mutatja a bűnös és a „jótevő” figura 
manipulatív konnotációját.

Ukrán és magyar csempészeket kaptak el (Magyarország)6. kép 

Fegyverrel érkezett a határra (Magyarország)7. kép 

Illegális migráció – a fő irány Szlovákia (Ukrajna)8. kép 

Előállított afrikai 
menekült kihallgatása 

Csapon
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A semleges és leíró képekre a 9. és 10. kép jó példa, ahol nem láthatunk érzelmeket, a képek egyetlen célja, hogy 
illusztráljanak valamit, ami kötődik a cikk témájához. Az elsőn egy épület látható, ami feltehetően a cikkben leírt főisko-
la, ahova az ukrán diákok ellátogattak. A második kép is úgy mutat be egy eseményt, hogy ehhez semmilyen érzelmi 
töltet nem társul.

Ukrán diákok a főiskolán (Magyarország)9. kép 

KIKMMAK10. kép 19 rendezvény (Ukrajna)

19 Association of Transcarpathian Writers, Authors and Artists in Hungary
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Összefoglalóan megállapítható, hogy a két oldalon az újságok jellemzői eltérőek. Míg Magyarországon többnyire 
online újságokat találunk több cikkel, addig az ukrán oldalon a legtöbb újságnak van online és nyomtatott verziója is, 
de kevesebb cikkel. 

A tartalmat illetően elmondható, hogy az ukrán újságok többet foglalkoznak civil vagy kulturális HÁK-kal, míg  
a magyar oldalon az EU-hoz kapcsolódó cikkek dominálnak.

Mindkét oldalon találunk EU-projekttel kapcsolatos és HÁK-ról szóló írást, de a hírek – s különösen a képek – 
konnotációja különbözik. Ezek a különbségek a korábban leírt különböző élethelyzetekből (is) fakadnak (a magyar 
kisebbség jelenléte Kárpátalján). A vizualizáció tekintetében jelentős különbségeket találunk a két régió között: míg az 
illusztrációk a magyar oldalra jellemzőek és sokszor manipulatívak, addig az ukrán média többnyire leíró fényképeket 
használ.
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A határ szerepe a migrációs potenciál alakulásában
Sik EndrE

A tAnulmánybAn ElőSzör az elemzés alapfogalmait, majd a korábbi kutatások eredményeit ismertetem, amelyeken 
az elérhetőség – s ezen belül a határ – hatását vizsgáló modell hipotézisei alapulnak. Ezután röviden bemutatom  
a hármashatár régióban élők migrációs potenciáljának mértékét és irányát, illetve ezeknek a legfontosabb szocio de-
mog rá fiai változókkal való összefüggését, majd választ keresek a kiinduló kérdésre, vagyis hogy a többi változó hatá-
sának kiszűrése után hat-e, s ha igen, mely társadalmi csoportok esetében és hogyan hat a migrációs potenciálra az 
elérhetőség, illetve ezen belül a határhoz való közelség.

A migrációs potenciál fogalma és a modell hipotézisei

migrációs potenciálnak nevezzük azt a szándékot, hogy valaki külföldön vállaljon munkát vagy kivándoroljon (Sik 2003). 
A hipotézisek kidolgozásához felhasználtuk a Magyarországon és a Kárpát-medencében élő határon túli magyarok 
különféle csoportjaiban korábban végzett migrációspotenciál-kutatások eredményeit, különös tekintettel a szlovákiai 
és az ukrajnai magyarokra.1

Ami az általunk vizsgált két határon túli csoport egymáshoz képesti migrációs potenciálját illeti, feltételezve, hogy 
ma is igaz az 1. táblázatban bemutatott 2001-es helyzet, akkor a kárpátaljai magyarság rövid távú munkavállalási és 
kivándorlási potenciálja magasabb kell, hogy legyen, mint a felvidékieké.2

Mivel a két határszakaszon való átlépés nehézsége közötti különbség ma is ugyanolyan, mint tíz éve volt, és sem 
a régiók egymáshoz képesti fejlettsége, sem népességük összetétele az elmúlt tíz évben nem változott sokat, ezért 
feltételezzük, hogy a tíz évvel ezelőtti helyzet ma is érvényes. Alátámasztja a két határon túli magyar csoport közötti 
migrációs potenciál eltéréseit a magyarigazolvány kiváltásának aránya is. Ha feltételezzük, hogy a magyarigazolvány 
kiváltásának gyakorisága és a migrációs potenciál értéke összefügg (amennyiben a magyarigazolvány a migráció költ-
ségeit csökkentheti, illetve a kvázidiaszpóra identitás kifejeződése), akkor ez magyarázza, hogy 2002 és 2007 között  
a kárpátaljai magyarság 61 és 87%-a, a felvidékiek csupán 11–21%-a váltotta ki a magyarságigazolványt (Császár 2009).

1 Fontos tudni, hogy míg a mostani hármashatár-kutatás eredményei az ukrajnai magyarság esetében a korábbi adatfelvételek eredmé-
nyeivel – a kutatások térbeli egybeesése miatt – jól összehasonlíthatók, addig a szlovákiai magyarok esetében a korábbi adatok a teljes 
szlovákiai magyar kisebbségre, a mostani hármashatár-kutatás adatai csak a keleti országrészen élőkre vonatkoznak.

2 A státustörvény hatását a határon túli magyarok és romák migrációs potenciáljára 2001-ben és 2002-ben egy négy országot összehasonlí-
tó kérdőíves kutatás vizsgálta. Az adatfelvétel Romániában, Szlovákiában, Ukrajnában és Szerbia magyarlakta területein zajlott, és a 18–55 
éves magyar, illetve roma népesség munkaerő-piaci várakozásait, valamint a magyar munkaerőpiacra gyakorolt hatásait elemezte.
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A migrációs potenciál mértéke a kárpátaljai, a felvidéki és az összes határon túli magyar 1. táblázat 
népesség körében, 2001 (%)

kárpátalja Felvidék Összesen

Rövid távú munkavállalás 49 36 42

Hosszú távú munkavállalás 25 23 26

Kivándorlás 23 9 19

N = 493 591 3570

Forrás: Sik–Simonovits (2003).

Mint egy 2009-ben végzett kutatás3 eredményeiből látható (1. ábra), a vizsgált tizenkét nemzeti kisebbség közül a 
szlovákiai magyarok kivándorlási potenciálja az alacsony, az ukrajnai magyaroké a közepesnél valamivel magasabbak 
közé tartozott, vagyis a két magyar csoport kivándorlási potenciálja szinte semmit nem változott 2001 óta.

1. ábra 
A kivándorlási 

potenciál mértéke 
az EU keleti határai 

mentén fekvő 
országok nemzeti 

kisebbségei között 
(%)

Forrás: Sik (2010).

3 A kutatás az ENRI-EAST kutatási project keretei között zajlott.
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A 2001. évi vizsgálatnak az eredményei azt is mutatják (2. táblázat), hogy a migrációs potenciál elsődleges célországa 
mindkét határon túli kisebbség és mindhárom migrációtípus esetében Magyarország volt. Míg azonban a szlovákiai 
magyarok számára Magyarország a legfontosabb a sok célország közül, a kárpátaljai magyarság számára Magyaror-
szág szinte az egyetlen ország, ahová menni akartak.4

A migrációs potenciál legfontosabb célországai a kárpátaljai és felvidéki magyar 2. táblázat 
népesség körében, 2001 (%)

magyarország németország ausztria csehország

Rövid távú munkavállalás

Felvidék 27 11 9 4

Kárpátalja 46 13 1 1

Hosszú távú munkavállalás

Felvidék 17 17 5 0

Kárpátalja 22 13 1 0

Kivándorlás

Felvidék 15 11 0 0

Kárpátalja 20 10 0 0

Forrás: Sik–Simonovits (2003).

Azóta a korábbi legfontosabb célországokhoz képest a felvidéki magyarok az EU polgárává válva a schengeni 
gyűrűn belülre, a Kárpátalján élők viszont a rendszerváltás utáni évtizedbeli helyzetükhöz képest jóval „távolabbra” 
kerültek. Ezért feltehetően megváltozott a migrációs potenciál mentális térképe is.

A migrációs potenciál kialakulásának esélyére ható tényezők hatását vizsgálva azt láttuk, hogy nem teljesen azonos 
módon hatnak ugyanazon tényezők a vizsgált két térség magyar lakossága esetében (3. táblázat). Mindkét esetben 
igaz, hogy a munkanélküliség erősen növeli a migrációs potenciált. A szlovákiai magyarok esetében ugyanakkor a fér-
fiak, az ukrajnai magyarok esetében a szegények és a külföldi (értelemszerűen zömmel magyarországi) munkavállalási 
tapasztalatot szerzettek körében nagyobb a migrációs potenciál kialakulásának esélye.

4 A magyarigazolványt kiváltók korábban bemutatott szélsőségesen eltérő aránya Kárpátalján és a Felvidéken is alátámasztja, hogy e két 
világ mentális térképén Magyarország nagyon eltérő helyet foglal el.
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3. táblázat A migrációs potenciál lineáris regressziós magyarázó modellje térségenként

Felvidék  
(igazított R2 = 15%)

kárpátalja 
(igazított R2 = 14%)

Nem (1 = férfi, 2 = nő) –0,147* –0,080

Születési év –0,048 –0,024

Munkanélküli 0,343* 0,209*

Vagyoni státusa –0,055 –0,153*

A kérdezettnek vagy családtagjainak 
van külföldi munkatapasztalata

–0,003 0,233* 

* A béta-érték p = 0,05 alatti szinten szignifikáns.

Forrás: Sik–Simonovits (2003).

A 2009. évi kutatás során a két magyar kisebbség kivándorlási potenciáljának összefüggését a kiválasztott szo cio de-
mog ráfiai változókkal vizsgálva a következőket találtuk: 

A 2001. évi eredménnyel szemben a szlovákiai magyarok esetében a nők kivándorlási potenciálja szignifikánsan  z
magasabb volt, mint a férfiaké (11% a minta 8%-ával szemben).
Nem változott az elmúlt években az, hogy a fiatalok kivándorlási potenciálja sokkal magasabb, mint az átlag, és  z
csökkent a kor növekedésével (4. táblázat).

A kivándorlási potenciál mértéke nem és kor szerint a szlovákiai és  4. táblázat 
ukrajnai magyarok körében (%)

korharmadok*

Összesenlegfiatalabb 
harmad

középső 
harmad

legidősebb 
harmad

Magyarok Ukrajnában 30** 18 13 21

Magyarok Szlovákiában 14** 7 2 8

 * Az adott kisebbség kormegoszlásának figyelembevételével számolt kortercilisek.

** A khí-négyzet p = 0,05 alatti szinten szignifikáns.

Forrás: Sik (2010).

Hasonlóan a 2001 évi eredményekhez, a munkanélküliség (mind a korábbi, mind a jelenlegi) mindkét kisebbség  z
esetében növelte a kivándorlási hajlamot.
Az sem változott tíz év alatt, hogy a kvázi-diaszpórikus kapcsolati tőke csak az ukrajnai magyarok körében nö- z
velte a kivándorlási hajlamot (5. táblázat).
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A kivándorlási potenciál a kvázi-diaszpórikus kapcsolati tőke különböző jellemzői szerint 5. táblázat 
a szlovákiai és ukrajnai magyarok körében (%)

vannak rokonai 
„otthon”

vannak barátai 
„otthon”

vannak jó 
ismerősei 
„otthon”

Összesen

Magyarok Ukrajnában 22 29* 35* 21

Magyarok Szlovákiában 7 10 13 8

* A khí-négyzet p = 0,05 alatti szinten szignifikáns.

Forrás: Sik (2010).

A szegénység Ukrajnában, az etnikai feszültségek Szlovákiában, s a diszkriminációs tapasztalat mindkét nemzeti  z
kisebbség esetében erősen növelte a kivándorlási potenciált (6. táblázat).

A kivándorlási potenciál a kisebbségeket körülvevő környezet jellemzői szerint  6. táblázat 
a szlovákiai és ukrajnai magyarok körében (%)

magas feszültség 
szegény és 

gazdag között

magas feszültség 
kisebbség és 

többség között

Tapasztalt 
diszkriminációt Összesen

Magyarok Ukrajnában 33* 26 40* 21

Magyarok Szlovákiában 10 19* 16* 8

 * A khí-négyzet p = 0,05 alatti szinten szignifikáns.

Forrás: Sik (2010).

Végül az ukrajnai magyarok körében az identitás erősen hatott a kivándorlási hajlandóságra, az asszimilált identitás 
csökkentette, az összes többi növelte a kivándorlási potenciál mértékét, ugyanakkor a szlovákiai magyarok esetében 
csak az asszimilált identitás csökkentette a kivándorlási potenciált (7. táblázat).

A kivándorlási potenciál a kisebbség identitása szerint a szlovákiai  7. táblázat 
és ukrajnai magyarok körében (%)

kisebbségi asszimilált kvázi-
diaszpórikus Európai Összesen

Magyarok Ukrajnában 26* 17 31* 31* 21

Magyarok Szlovákiában 7 5* 8 11 8

* A khí-négyzet p = 0,05 alatti szinten szignifikáns.

Forrás: Sik (2010).

Amikor a migrációs potenciál kialakulásának esélyét befolyásoló tényezőket többváltozós technikával elemeztük, 
akkor láttuk, hogy az átlagosnál nagyobb eséllyel terveztek migrálni a fiatalok, a munkanélküliek, illetve azok, akik 
diszkriminációt és feszültséget tapasztaltak, továbbá akik beszéltek angolul, voltak külföldi ismerőseik vagy barátaik.
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Mivel nincs okom feltételezni, hogy 2009 óta érdemi változások történtek volna a migrációs potenciált befolyásoló 
tényezők működési módjában, ezért az előzőkben ismertetett hatások érvényesülését a határkutatás modelljének hi-
potézisének tekintem.

Migrációs potenciál a hármashatár térségében

A migrációs potenciál három típusának mértékét vizsgálva (8. táblázat) azt látjuk, hogy 
a magyarországi lakosok migrációs potenciálja egy kivétellel alacsonyabb az átlagosnál (bár a szlovákiai határ  z
mentén élők hosszú távú migrációs tervei kismértékben az átlag felettiek);
a szlovákiai lakosok körében az erős rövid távú külföldi munkavállalási szándék terén alig van eltérés a nemzeti- z
ségek között;
hosszú távú munkavállalásra mind Szlovákiában, mind Ukrajnában – itt a rövid távú munkavállalást tervezőkhöz  z
hasonlóan – a magyarok hajlamosabbak, mint a hazai többség,
kivándorlást az ukrajnai magyarok az ukránoknál nagyobb, ezzel szemben a szlovákiai magyarok a szlovákoknál  z
kisebb arányban terveznek.

A migrációs potenciál határszakasz és nemzetiség szerint (%)8. táblázat 

Tervez-e Ön vagy valaki  
a családból…?

magyar–szlovák határszakasz magyar–ukrán határszakasz

Összesenmagyar-
országi 

magyarok

Szlovákiai magyar-
országi 

magyarok

ukrajnai

magyarok szlovákok magyarok ukránok

…rövid távú külföldi munkavállalást 4 26 25 4 18 14 13

…hosszú távú külföldi munkavállalást 11 12 8 4 11 5 9

…kivándorlást 4 6 9 1 13 8 6

A korábbi felmérések eredményeivel egybecseng az a tény, hogy a szlovákiaiakhoz képest az ukrajnai magyarok 
hajlamosabbak a kivándorlásra. A határ átjárhatóságának eltérései magyarázzák, hogy a rövid távú migrációs potenciál 
magasabb a szlovákiai, mint az ukrajnai magyarok körében.

A migrációs tervek célországait összehasonlítva látható (9. táblázat), hogy 
a magyarországi lakosok esetében erős a német orientáció; z
mint azt a 2001. évi felvétel is megmutatta, míg a szlovákiai magyarok körében Magyarország csak egy a lehet- z
séges célországok közül, addig az ukrajnai magyarok esetében Magyarország szerepe kiemelkedő;
a szlovákiai szlovákok körében (a szlovákiai magyarokhoz hasonlóan) erős az osztrák hatás, de ebben a csoport- z
ban a legerősebb az angliai és dél-európai hatás is.
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A munkavállalási célú migrációs potenciál iránya határszakasz és nemzetiség szerint 9. táblázat 
(három válasz kumulált értéke alapján %)

magyar-
országi 

magyarok

Szlovákiai ukrajnai

magyarok szlovákok magyarok ukránok

Németország 34 18 15 13 x

Ausztria 10 24 23 3 x

Egyesült Királyság 11 13 25 0 x

Olaszország,  
Spanyolország

13 5 23 15 x

Magyarország – 14 0 54 x

Egyéb 32 26 14 15 x

Összesen 100 100 100 100 x

N = 79 120 53 78 35

– = nem létező alternatíva; x = a kis elemszám miatt nem elemezhető.

A korábbi migrációs tapasztalatok azt mutatják (10. táblázat), hogy
míg a külföldi jövedelemszerzés minden csoportban növeli a migrációs potenciált, (legerősebben a szlovákiai  z
és az ukrajnai magyarok, illetve a szlovák határ mentén élő magyarok körében);
addig a külföldön vásárlás csak a szlovákiai és az ukrajnai magyarok, illetve a szlovák határ mentén élő magyarok  z
körében növeli erősen a migrációs potenciált.

A kumulált munkaerő-piaci migrációs potenciál alakulása a migrációs és mobilitás 10. táblázat 
tapasztalat függvényében határszakasz és nemzetiség szerint (%)

magyar–szlovák határszakasz magyar–ukrán határszakasz

magyar-
országi 

magyarok

Szlovákiai magyar-
országi 

magyarok

ukrajnai

szlovákok magyarok ukránok magyarok

Van/volt külföldi  
országból származó 
jövedelme

29* 38* 35 13 40* 24

Vásárolni jár külföldre 24* 37* 30 6 31* 15

Összesen 14 28 29 7 22 18

* A khí-négyzet p = 0,05 alatti szinten szignifikáns.
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A munkaerő-piaci migrációs potenciált alakító tényezők

A modell függő változója a rövid és a hosszú távú munkaerő-piaci migrációs potenciál.5 A modell a következőképpen 
épül fel:

előbb a szakirodalomban ismert kontrollváltozókat vontam be a modellbe, ezzel ellenőrizve, hogy a további  z
elemzés illeszkedik-e a migrációs potenciál kialakulását általában magyarázó modellekhez;
ezután a migrációs potenciál kialakulásában feltehetően szerepet játszó egyéni (emberi tőke, értékrend, korábbi  z
személyes tapasztalatok stb.) és háztartási (mint az egyént körülölelő elsődleges csoport, pl. migrációs burok,  
a háztartás többi tagjának migrációs tapasztalatai, vagyon stb.) jellemzőkkel bővítettem a modellt; 
végül az elérhetőség változóit adtam hozzá a modellhez, tesztelendő, hogy a térbeli lehetőségek rendszere  z
(nagyvárosok elérhetősége), a határtól való távolság (mint a „közel-migráció” sajátos lehetősége) hat-e, s ha igen, 
hogyan hat a migrációs potenciálra. 

A modell változóival kapcsolatban a következő feltételezésekkel éltem:
Nem – a férfiakra általában a nőkénél nagyobb migrációs potenciál jellemző. Ennek oka a hagyományos férfi sze-

repben rejlik, amely olyan társadalmi normákon alapul, melyek hatására elfogadottabb (olykor akár el is várt) a migrá-
ció. Egy másfajta érvelés szerint a férfiak társadalmi (ön)képének inkább része a kalandkeresés vagy a veszélytűrés, mint 
a nőké. Végül a férfit – mint a család ellátásáért elsősorban felelős személyt is – a nőnél jobban ösztönözheti (vagy 
kényszerítheti) a migrációtól várt többletjövedelem-szerzés, illetve a háztartás (nemzetség, klán) hosszú távú érdekeit 
szolgáló külföldre való „előremenekülés”.

Kor – a (leg)fiatalabbak a (leg)inkább hajlamosak a migráció tervezésére. Talán mert elégedetlenek lehetőségeikkel, 
de lehet ennek oka a kalandvágy, az otthontól való elszakadás vágya, de a háztartás is ösztönözheti a fiatalokat, mert 
„nekik még lehet jövőjük”.

Az alacsony társadalmi státusz – lehet a migráció hajtóereje (kényszer), de lehet gátja is, amennyiben a migrációhoz 
szükséges befektetések (információszerzés, felderítő utak), kapcsolatépítés, nyelvtanulás stb.) mértékét korlátozza.

Gazdasági aktivitás – a munkanélküliek esetében a migrációs potenciál nő, mivel – ismerve a kelet-európai munkanél-
küliség „zsákutca” jellegét, nem nagyon remélhetnek kedvező változást munkaerő-piaci helyzetükben. 

Kapcsolati tőke – a külföldi kapcsolatok léte növeli a migrációs potenciált, mivel az egyéneket körülölelő migrációs 
burok olyan referenciacsoport, amely a migrációt ösztönzi, könnyíti, vagy akár ki is kényszeríti. 

Szubjektív kötődés – minél gyengébb a kibocsátó országhoz való érzelmi kötődés, annál nagyobb a migrációs po-
tenciál. 

Migrációs tapasztalat – a korábbi külföldi munkaerő-piaci tapasztalatok megléte, úgy vélem, növeli a migrációs poten-
ciált azáltal, hogy növeli az önbizalmat, fejleszti a nyelvtudást, lehetőséget nyújt a migráció előkészítésére stb. 

Elégedetlenség, feszültségérzet – az általános viszonyokkal (politikai beleszólás és az ország gazdasági helyzete), s még 
inkább a személyes helyzettel (életpálya, életszínvonal és jövő) való elégedetlenség, illetve a társadalmi csoportok 
közötti feszültség érzékelése növeli a migrációs potenciált, mivel gyengíti a kibocsátó országhoz fűződő szubjektív 
kötődést.

5 A kivándorlási potenciált azért nem vettem bele a migrációs potenciál kumulált változatába, mert korábbi kutatások tapasztalata szerint 
ennek kialakulását több szempontból is a munkaerő-piaci migrációs potenciáltól eltérő mechanizmusok alakítják.
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Etnikum és kvázi-diaszpórahelyzet – a kisebbségi helyzet, illetve az ehhez való erős kulturális, nyelvi kötődés (tehát  
a kvázi-diaszpórahelyzet) növeli a migrációs potenciált, mivel gyengíti a kibocsátó országhoz (az „itthonhoz”) való kö-
tődést, és egyidejűleg felerősíti a kvázi-diaszpóra anyaországához (az „otthonhoz”) való kötődést. Mindez természetes 
összefügg a kisebbség abszolút és relatív nagyságával és a két érintett ország kisebbségi és diaszpórapolitikájával is.

Az elérhetőség várható hatásával kapcsolatban feltételeztem, hogy ennek két dimenziója egyidejűleg hat a migrációs 
potenciál mértékére:

A nagyvárosban vagy ahhoz közel élők esetében nagyobb lesz a migrációs potenciál, mint másutt, mivel a nagyvá-
rosok részei a globális munkaerő-piaci, kommunikációs és kulturális kapcsolatok rendszerének. 

A határ közelsége, mint a migráció egy speciális lehetősége („közel-migráció”), növelni fogja a migrációs potenciált. 
Korábbi kutatások hiányában nincs feltételezés arra nézvést, hogy ez a hatás milyen erős (hiszen ez a konkrét határtér-
ségek egymáshoz képesti fejlettségének, munkaerő-piaci helyzetének, életszínvonali szintjének és az elérhetőségnek 
függvénye), de feltételezhető, hogy a határ közelsége: 

a „közel-migrációs” lehetőségek növekedése miatt növeli a rövid távú migrációs potenciált, míg a határ nehe- z
zebb átjárhatósága növeli a hosszú távú migrációs potenciált, mert nehezíti a rövid távú ingázást;
de az is lehet, hogy nem hat a migrációs potenciálra, hiszen a félórás izokronon belüli eltérések ebből a szem- z
pontból elhanyagolható különbségek, a három térfél különbségei pedig az országok és nem régiók közötti 
különbségekre vezethetők vissza.

Ha csak a korábbi kutatásokból ismert szociodemográfiai változókat, valamint a térség hat lakóhely és etnikum 
alapján meghatározható hat almintáját vonom be a modellbe (11. táblázat, alapmodell), akkor a (már korábbi kutatá-
sokból várható módon) a kor hat szignifikánsan, illetve a Magyarország ukrajnai határán élők még a szlovákiai határ 
mentén élő magyaroknál is kevésbé, a szlovákiaiak – etnikumtól függetlenül – viszont sokkal nagyobb mértékben 
terveznek külföldi munkavállalást.

Ha bevonjuk a modellbe az értékrend, a korábbi migrációs tapasztalat és a migrációs burok változóit (11. táblá-
zat, bővített modell), akkor nem gyengül a fiatalság migrációs potenciált növelő és az ukrán határ magyar oldalán 
való lakóhely ezt csökkentő hatása. Ugyanakkor a szlovákiai lakosok magas migrációs hajlandóságát kiváltja a korábbi 
migrációs tapasztalatok, a kapcsolati tőke migrációs potenciált növelő és a hazához való erős érzelmi kötődés mig-
rációs potenciált csökkentő hatása. Ezt a váltást az magyarázza, hogy a szlovákiai lakosoknak (etnikumtól függetle-
nül) nagyobb arányban van külföldi munkaerő-piaci és jövedelemszerzési tapasztalatuk, mint a többieknek, márpedig  
a szakirodalomból ismert, hogy a korábbi migráció nagyban növeli az újabb migráció esélyét.
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A kumulált munkaerő-piaci migráció potenciál esélyét befolyásoló tényezők hatása 11. táblázat 
(logisztikus regresszió, a cellákban az esélyhányados és a szignifikanciaszint szerepel)

alapmodell Bővített modell

Nagelkerke-féle R-négyzet 9% 10%

Férfi 1,09 1,08

Fiatal (18–29 éves) 2,81*** 3,07***

Fiatal-középkorú (30–39 éves) 0,93 1,08

Öreg (50– éves) 0,38** 0,48*

Alapfokú végzettség 0,70 0,66

Felsőfokú végzettség 0,82 0,72

Beszél idegen nyelve(ke)n 0,86 0,81

Erősen kötődik hazájához X 0,60**

Nem a mai lakóhelyén született X 1,08

Aktív kapcsolatai vannak külföldön X 0,90

Gyakran levelezik a külföldi rokonokkal X 1,75**

Járt a határon túl X 0,75

Járt más ország(ok)ban X 1,03

Dolgozott/vállalkozott külföldön az elmúlt öt évben X 2,81***

Magyar Szlovákiában 2,55* 1,03

Szlovák Szlovákiában 2,91*** 1,07

Magyarországi lakos az ukrán határnál 0,49* 0,47*

Magyar Ukrajnában 1,74 0,73

Ukrán Ukrajnában 1,58 0,77

Referenciaértékek: középkorú (40–49 éves), szakmunkásképző vagy középfokú végzettség, 
magyarországi lakos a szlovák határnál. 

X = a modell a változót nem tartalmazza.

* p = 0,05 és 0,0001 között, ** p = 0,001 és 0,0001 között, *** p = 0,0001 alatti szinten szignifikáns.

A következő modellek a hat almintán külön-külön mutatják be a munkaerő-piaci migrációs potenciál kialakulásának 
módjait (12. táblázat). 

A szociodemográfiai változók hatása nagyjából azonos valamennyi alminta esetében: a nem és az alacsony tár-
sadalmi státusz hatása nem szignifikáns, és minél fiatalabb a válaszoló, annál nagyobb a migrációs potenciál esélye.  
A társadalmi státusz és az emberi tőke hatása ezzel szemben eltéréseket mutat: 

a szlovákiai magyarok (és nem szignifikáns mértékben) a szlovák határ mentén élő magyarok esetében a felső  z
osztályba tartozás csökkenti, az ukrajnaiak esetében – ha nem is erősen, de – növeli;
a magas iskolai végzettség (a szlovákok és az ukrajnai magyarok körében szignifikánsan) csökkenti, ám a szlová- z
kiai magyarok esetében gyengén, de növeli a migrációs potenciál kialakulásának esélyét.
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A kapcsolati tőke két formája a szlovák és az ukrán határ mentén élő magyarországi magyarok, illetve az ukránok 
körében növeli erősen a migrációs potenciált. Az utóbbi két esetben – nyilván a határ nehéz átjárhatósága miatt  
a kapcsolati tőke csak a levelezés formájában tud erősen hatni.

A korábbi mobilitási és migrációs tapasztalatok közül csak a függő változóhoz legjobban kapcsolódó – hiszen  
a másik két változó (Járt-e…) inkább turistautakat vagy rokonlátogatásokat tartalmaz – változó, a külföldi jövedelem-
szerzés korábbi gyakorlata hat erősen és a várt módon. A korábbi lakóhely-változtatás csak a szlovák határ mentén élő 
magyarországi magyarok és az ukránok esetében hat erősen. Ezek azok a társadalmak, ahol a „gyökértelenség” növeli 
a további migrációra való hajlandóságot.

A kumulált munkaerő-piaci migráció potenciál esélyét befolyásoló tényezők  12. táblázat 
határszakasz és etnikum szerint (logisztikus regresszió, a cellákban az  
esélyhányados és szignifikanciaszint szerepel)

magyar–szlovák határ magyar–ukrán határ
magyar-
országi 

magyarok

Szlovákiai magyar-
országi 

magyarok

ukrajnai

magyarok Szlovákok magyarok ukránok

Nagelkerke-féle R-négyzet 19% 26% 22% 26% 22% 38%

Férfi 0,89 1,45 1,23 0,98 1,13 0,80

Fiatal (18–29 éves) 3,27* 2,82* 6,29* 4,23* 3,16* 13,72*

Fiatal-középkorú (30–39 éves) 1,44 0,84 0,75 1,06 1,73 0,76

Idős (50–éves) 0,67 0,15 0,27 0,26 0,77 0,11

Felső osztályba tartozik 0,38 0,33* 0,92 1,90 1,44 2,48

Alacsony társadalmi státusz 1,20 0,46 0,41 0,67 1,76 1,84

Felsőfokú végzettség 0,17 1,70 0,27* 0,99 0,30* 1,80

Erősen kötődik hazájához 0,44 0,59 0,93 0,71 1,52 0,48

Sok kapcsolata van külföldön 3,56* 0,96 0,40 0,36 0,61 1,07

Gyakran levelezik a külföldi rokonokkal 1,63 1,76 0,38 8,07** 1,29 4,92*

Nem a mai lakóhelyén született 3,22** 0,61 0,45 0,46 0,78 11,40*

Járt a határon túl 1,59 0,53 0,50 1,56 0,50 1,21

Járt más ország(ok)ban 1,34 0,87 1,76 1,12 0,37 2,34

Dolgozott/vállalkozott külföldön  
az elmúlt öt évben

2,76* 3,51** 3,05* 1,87 6,42*** 1,44

Nagyváros közeli 0,98 0,98* 0,98 1,06 X X

Határ közeli 0,99 0,96 0,99 X 0,98 0,91*

Autóbusszal város közeli 1,12 0,92 1,10 X X X

Referenciaértékek: középkorú (40–49 éves), szakmunkásképző vagy középfokú végzettség, magyarországi lakos a szlovák 
határnál. 

X = A modell a változót nem tartalmazza.
* p = 0,05 és 0,0001 között, ** p = 0,001 és 0,0001 között, *** p = 0,0001 alatti szinten szignifikáns.
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Az elérhetőség két kivétellel nem hat szignifikánsan a migrációs potenciálra: az egyik a szlovákiai magyarok, akik 
közül a nagyváros (vagyis Kassa) közelében élők, a másik az ukránok, akik körében a határhoz közel élők esetében 
csökken a migrációs potenciál. 

Különválasztva a rövid és hosszú távú migrációs potenciált a vizsgált négy alminta esetében,6 a migrációs potenciál 
kialakulásának részben eltérő társadalmi mechanizmusait ismerhetjük meg 13. táblázat). 

A rövid és a hosszú távú munkaerő-piaci migrációs potenciál esélyét szignifikánsan 13. táblázat 
befolyásoló tényezők ország és etnikum szerint (logisztikus regresszió, a cellákban  
az esélyhányados és szignifikanciaszint szerepel)

magyarországi 
magyarok a szlovák 

határ mentén

Szlovákiai 
magyarok

magyarországi 
magyarok az ukrán 

határ mentén
ukrajnai magyarok

rövid 
távú

Hosszú 
távú

rövid 
távú

Hosszú 
távú

rövid 
távú

Hosszú 
távú

rövid 
távú

Hosszú 
távú

Nagelkerke-féle R-négyzet 27 24 25 32 28 23 26 13

Fiatal (18–29 éves) 6,1** 2,9* 3,7*

Felső osztályba tartozik 0,4*

Felsőfokú végzettség 3,6* 0,1*

Erősen kötődik hazájához 0,3*

Sok kapcsolata van külföldön 6,3*

Gyakran levelezik a külföldi  
rokonokkal

7,2* 5,4*

Nem a mai lakóhelyén született 4,2*

Járt a határon túl 6,6* 0,8* 0,3*

Járt más ország(ok)ban 6,4*

Dolgozott/vállalkozott külföldön 
az elmúlt öt évben

4,2* 3,2* 5,6*** 4,5*

* p = 0,05 és 0,0001 között, ** p = 0,001 és 0,0001 között, *** p = 0,0001 alatti szinten szignifikáns.

6 A szlovákok és az ukránok esetében a modellek a kis esetszám miatt nem voltak kiszámíthatók.
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Összefoglalás

A szlovák határ mentén élő magyarok körében a rövid távú munkavállalás tervei azok körében fogalmazódnak meg 
nagyobb eséllyel, akiknek vannak külföldi (de nem munkavállalási) tapasztalataik. Ugyanez a körben ezzel szemben 
hosszú távú, tehát kockázatosabb és költségesebb migrációs terveket a „gyökértelen”, külföldi munkavállalási/vállalko-
zói tapasztalattal és kapcsolati tőkével rendelkező, kozmopolita fiatalok kovácsolnak inkább.

A szlovákiai magyarok körében is két teljesen eltérő társadalmi réteg tervezi a rövid és a hosszú távú migrációt. 
Míg az előbbi inkább a külföldi munkavállalási/vállalkozói tapasztalatot szerzett, legfeljebb középosztálybeli fiatalokra, 
addig az utóbbi a külföldi tapasztalatokkal nem rendelkező értelmiségre jellemző inkább.

Az ukrajnai határ mentén élő magyarok migrációs potenciálját – a migrációs terv hosszától függetlenül – a kapcso-
lati tőke növeli kizárólag, és az ukrajnai magyarok esetében is mindkét migrációs típus esélyét ugyanaz a tényező (a 
korábbi külföldi munkavállalási/vállalkozói tapasztalat) növeli a legerősebben. A rövid távú munkavállalási terv esélyét 
azonban ezen felül az is növeli, ha valaki fiatal, nincs külföldi munkatapasztalata és alacsony az iskolai végzettsége.
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Határokon átnyúló munkaerő-piaci  
és jövedelemszerző mozgások 
koltAi JúliA – Sik EndrE

tAnulmányunkbAn A kövEtkEző kérdésekre keressük a választ: Mennyire elterjedt a külföldi jövedelemszerzés és an-
nak két eleme – a külföldi munkavállalás és a kvázivállalkozás1 – a magyar–szlovák–ukrán „hármashatáron”? Milyen 
tényezők és hogyan hatnak a külföldi munkavállalás és a kvázivállalkozás esélyére? 

A külföldi munkavállalás és kvázivállalkozás elterjedtsége és irányai

A térségben a munkavállalói korban lévők 6 százaléka dolgozott az elmúlt öt évben vagy dolgozik jelenleg is külföldön, 
s ugyanennyien vannak azok, akik vállalkoznak és üzletelnek. Mint ahogy azt az 1. táblázat mutatja, a Magyarországon 
élők körében mind a külföldi munka, mind a határon átnyúló vállalkozás kevésbé elterjedt, mint a „szomszédságban. 
A Szlovákiában és Ukrajnában élők körében körülbelül minden tizedik megkérdezett dolgozott/dolgozik vagy vál-
lalkozott/vállalkozik külföldön, s majdnem minden ötödik megkérdezettnek (legkevésbé az ukránoknak) van/volt (?) 
határon átnyúló jövedelemszerző tevékenysége.

A külföldi munkavállalás és kvázivállalkozás elterjedtsége határszakasz  1. táblázat 
és származás szerint (%)

magyar–szlovák határszakasz magyar–ukrán határszakasz

Összesenmagyar-
országi 

magya rok

Szlová kiai 
magya rok Szlová kok

magyar-
országi 

magya rok

ukrajnai 
magya rok ukránok

N 300 200 100 302 200 100 1202

Munkavállalás 4 12 10 1 11 8 6

Kvázivállalkozás 3 8 10 4 9 7 6

1 Külföldi munkavállalás (egyéni vagy háztartási szinten) – a kérdezett/bárki a háztartásból az elmúlt 5 évben vagy jelenleg vállal(t)-e mun-
kát külföldön főállásban; mellékállásban; vállalkozóként. Külföldi kvázivállalkozás (egyéni és háztartás szinten is) – a kérdezett/bárki a ház-
tartásból rendszeresen (esetleg foglalkozásszerűen) átjár-e egy külföldi országba (pl. fuvarozik, kereskedik, árut szerez be). Ide sorolható a 
rendszeresen bevásárlóturizmus és a kicsiben végzett csempészés mindenféle formája is.
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A külföldi munkavállalás irányainak elemzése során (1. térkép) látható, hogy a szlovákiai szlovákok és magyarok – te-
hát a többség és a kisebbség egyaránt – legnagyobb arányban a térségből kifelé mozog. Ezzel szemben az ukrán határ 
menti térségből a Magyarország felé irányuló munkavállalás aránya magasabb, mint a térségből kifelé irányuló mozgá-
sé. Ukrajna esetében a többség és a kisebbség munkavállalásának iránya is eltérő: míg az itt élő magyarok elsősorban 
Magyarország felé, addig az ukránok – ha kismértékben is, de inkább – a térségből kifelé mozdulnak.

1. térkép 
A külföldi 

munkavállalás 
iránya határszakasz 

és származás 
szerint (%)

Forrás: SzalkaiGábor 
szerkesztése.

Ha a kvázivállalkozások irányait vizsgáljuk (2. térkép), akkor azt látjuk, hogy minden lehetséges irányban van mozgás 
a régión belül, s ezek aránya jobbára nagyobb, mint a régióból kifelé irányulóké.

A magyarországi lakosok közül az ukrán határ közelében élők között kismértékben magasabb az Ukrajnában üz-
letelők aránya. Szlovákiából a kvázivállalkozó magyarok és szlovákok elsősorban Magyarország felé orientálódnak, de  
a szlovákiai szlovákok alig kisebb arányban aktívak Ukrajnában, illetve a térségen kívüli országokban. Ukrajna felől néz-
ve az üzletelés fő csapása Magyarország, s ebben a magyarok aktivitása az ukránokénak közel kétszerese.

 
 

Magyarok
Szlovákok
Ukránok

Szlovákia

Magyarország

Ukrajna
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2. térkép 
A kvázivállalkozások 
iránya határszakasz 

és származás 
szerint 

Forrás: Szalkai Gábor 
szerkesztése.

A külföldi munkavállalás és a kvázivállalkozás esélye

Láttuk, hogy a két határszakasz két oldalán élők körében (a szlovákiai és ukrán régióban, továbbá a többségi és a kisebb-
ségi helyzettől függően is) eltér a külföldi jövedelemszerzés mértéke és iránya. Ebben az alfejezetben azt vizsgáljuk, 
hogy mennyire eltérő a külföldi munkavállalás és kvázivállalkozás esélyére ható tényezők struktúrája? Vannak-e eltérések 
az eddigiekben a térség három országrészében élők között? Mennyiben térnek el az eredmények az eddigiektől, ha 
nem a minta egyéneit, hanem a háztartásokat tekintjük elemzésünk alapegységének?

A modellek megalkotásánál abból indultunk ki, hogy a jövedelemszerzés stratégiáját az egyén (vagy a háztartás) és 
a térség (és ezen belül a határ) kontextusa együtt határozza meg. Az egyéni, illetve háztartási változók esetében felté-
teleztük, hogy a szociodemográfiai, munkaerő-piaci, vagyoni adottságok mellett az értékrend (migrációs hajlandóság, 
nemzettudat, regionális identitás) és a korábbi mobilitási-migrációs tapasztalat is befolyásolhatja a külföldi jövedelem-
szerzésről való döntést. Ezért nem csupán „objektív”, hanem „szubjektív” és mobilitási/migrációs változókat is szere-
peltetünk a modellekben. A térség történelmi határmozgásainak ismeretében az értékrend változói közül különösen 
fontos az etnikai komponens, amellyel kapcsolatban azt feltételeztük, hogy a szlovákiai és ukrajnai régióban a többség 
és a kvázi diaszpórikus (Sik 2012a) helyzetben lévő magyar kisebbség viselkedése eltérő lesz.

A kontextuális változók esetében az elérhetőség több dimenzióját különböztettük meg (lásd Függelék), feltételezve, 
hogy a határtól, a nagyvárosoktól való közúti és tömegközlekedési távolság együtt, de nem feltétlenül azonos módon 
hat az egyének és a háztartások munkaerő-piaci és vállalkozási stratégiájára. 

 

 

Magyarok
Szlovákok
Ukránok

Ukrajna

Magyarország

Szlovákia
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Az előző gondolatmenetnek megfelelően a változók első csoportjába azokat a szociodemográfiai tényezőket tet-
tük, amelyekről a szakirodalom alapján feltételezhető, hogy hatnak a külföldi jövedelemszerzés bekövetkezésének 
esélyére. Feltételeztük, hogy a férfiak és a fiatalabbak nagyobb eséllyel készek és képesek a külföldi munkavállalás 
kockázatait vállalni. Az iskolai végzettség és idegennyelv-tudás esetében is úgy véltük, hogy befolyásolják a külföldi 
jövedelemszerzést, de mivel sem a munkavállalók, sem a munkahelyek összetételét nem ismerjük, ezért nem állítunk 
fel hipotézist ezek hatásmódját illetően. 

A változók második csoportja olyan változókat tartalmaz, amelyek vagy az egyén, vagy a háztartás „szubjektív” 
változóinak tekinthetők. Ilyenek a nemzettudat, az elégedettségérzet, a határ pozitív vagy negatív percepciója és  
a szegénységérzet. Korábbi empirikus tapasztalatok híján e változók és a külföldi jövedelemszerzés közötti összefüggés 
erejéről vagy irányáról nem állítunk fel hipotéziseket, célunk csupán vizsgálni a lehetséges összefüggés tényét, illetve 
annak hiányát.

A harmadik változócsoportban a mobilitási/migrációs változók találhatók. Idetartozik a migrációs burok2, illetve 
a külföldi mobilitás tapasztalata is, melyekről azt feltételezzük, hogy növelik a külföldi jövedelemszerzés esélyét. De 
ugyanezt tételeztük fel a nem munkaerő-piaci mobilitás (külföldön történő vásárlás, illetve a családtagok külföldi jö-
vedelemszerzése vagy vásárlási gyakorlata) esetében is, amennyiben úgy véltük, hogy az egyén és a háztartás külföldi 
jövedelemszerzése ezekbe a jelenségekbe beágyazottan megy végbe.

Végül a térség nagyvárosaitól (közúton vagy tömegközlekedéssel, pl. autóbuszon), illetve a határtól való távolság 
mérésekor az elérhetőség általános, illetve határspecifikus közelítő változóival kapcsolatban is mindössze azt feltételez-
tük, hogy hatnak a külföldi munkavállalás és jövedelemszerzés esélyére, de egyik esetben sem állítottunk fel hipotézist 
a kapcsolat irányát illetően, hiszen az elérhetőség növelheti és csökkentheti is a külföldre irányuló stratégia kialakulá-
sának esélyét.

A 2. táblázat a fent bemutatott változók hatását mutatja a külföldi munkavállalás és a kvázivállalkozás esélyére.

A külföldi munkavállalás és a kvázivállalkozás esélye – logisztikus regressziós modellek 2. táblázat 
esélyhányadosai (N = 1029)

munkavállalás kvázivállalkozás

Megmagyarázott hányad 25% 50%

Nő (férfi) 0,516* 0,556

Életkor 0,965* 1,002

Iskolázottság (alapfok)

Szakma 6,020* 1,224

Középfok 4,479 0,864

Felsőfok 6,672* 1,398

folytatódik

2 A migrációs burok olyan kapcsolatitőke-elemeket foglal magában (külföldi rokonokkal és barátokkal való gyakori találkozás, illetve a velük 
való rendszeres levelezés), amelyekről feltételezhető, hogy a külföldi munkavállaláshoz szükséges információk szervezését, költségcsök-
kentő megoldások felderítését, erkölcsi-pszichikai támogatását, a kulturális sokk elkerülését szolgálják (Sik 2012b).
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munkavállalás kvázivállalkozás

Ország (Magyarország)

Szlovákia 2,056 0,340

Ukrajna 1,497 0,650

Szlovák nemzetiségű (nem szlovák nemzetiségű) 3,748* 0,811

Ukrán nemzetiségű (nem ukrán nemzetiségű) 1,710 0,733

Mennyire fontos a magyar állampolgárság 1,503 0,920

Kulturális kötődés 1,356 0,788

Elégedettség 0,630* 1,272

Előnynek/hátránynak érzi-e a határmentiséget (vegyes érzelműek)?

Csak hátránynak 0,273 3,079*

Csak előnynek 0,812 1,219

Szegény (nem szegény) 1,217 0,719

Hány rokona/barátja él a határ túloldalán? 1,002 1,008

Milyen messzire jutott el otthonából utazásai során? 1,693 1,483

Szokott-e külföldön vásárolni, ügyeket intézni? 0,847 9,712*

Dolgoznak vagy vállalkoznak családtagjai külföldön 4,736* 12,116*

Családjának tagjai szoktak-e külföldön vásárolni, 
ügyeket intézni?

0,724 0,621

Határtól való távolság 1,029 1,014

Megjegyzés: A referenciakategóriákat zárójelben tüntettük fel. 
* p < 0,05 szinten szignifikáns értékek.

A külföldi munkavállalás és kvázivállalkozás esélyét vizsgálva azt találjuk, hogy 
A külföldi munkavállalás (2. táblázat: 2. oszlop) esetében a szociodemográfiai tényezők hatása erős, szignifikán- z
san nagyobb a külföldi munkavállalás esélye a férfiak, a fiatalabbak, a képzettebbek, továbbá a szlovák több-
séghez való tartozás, de egy szubjektív tényező (az elégedetlenség) is fokozza a külföldi munkavállalás esélyét. 
A migráció/mobilitás változók közül csak a családtagok külföldi munkavégzése növeli a külföldi munkavállalás 
valószínűségét.
A kvázivállalkozás (2. táblázat: 3. oszlop) esetében a szociodemográfiai tényezőknek nincs jelentősége, azonban  z
ennek az esélye igen magas azok körében, akik a számára a határ közelsége teher, s akik ennek ellenére külföld-
ön szoktak vásárolni, s családtagjaik is dolgoznak/üzletelnek külföldön.

A külföldi munkavállalás esélyét valamennyi háztartástag körében vizsgálva azt reméltük, hogy csökkentjük – bár 
teljesen kiszűrni nem tudjuk – azt a hatást, hogy a kutatás során elért kérdezettek között mindig alul lesz reprezen-
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tálva az éppen jelen nem lévők (s az ebben a körben feltehetően nagy arányban előforduló külföldön dolgozók) 
csoportja.3 

A külföldi jövedelemszerzés (tehát a munkavállalás és a kvázivállalkozást együttesen kezelve) esélyét valamennyi 
háztartástag esetében vizsgálva (3. táblázat: 2. oszlop) megerősítve látjuk a szociodemográfiai tényezők hatását (vala-
mennyi változó azonos módon, de sokkal erősebben hat, mint azt a 2. táblázatban láttuk), de új elem, hogy a magyar-
országiakhoz képest mind a szlovákiaiak, mind az ukrajnaiak nagyobb eséllyel szereznek külföldön jövedelmet.

A külföldi jövedelemszerzés (munkavállalás+vállalkozás) esélyének mechanizmusa az 3. táblázat 
összes háztartástag körében – logisztikus regressziós modellek esélyhányadosai

Teljes minta magyarország Szlovákia

Megmagyarázott hányad 12% 13% 12%

N 3471 1610 945

Nő (férfi) 0,531* 0,226* 0,565*

Életkor 0,978* 0,979 0,957*

Iskolázottság (alapfok)

Szakma 2,695* 7,426* 5,932*

Középfok 2,511* 2,542 4,827*

Felsőfok 3,467* 7,216* 8,961*

Hány nyelven beszél az anyanyelvén kívül? 0,935 2,418 1,168

A háztartás vagyoni helyzete 1,011 0,977 1,031

Ország (Magyarország)

Szlovákia 6,001* X X

Ukrajna 5,664* X X

Szlovák nemzetiségű (nem szlovák nemzetiségű) – minta alapján 0,798 X X

Ukrán nemzetiségű (nem ukrán nemzetiségű) – minta alapján 0,890 X X

Szlovákiai szlovák (szlovákiai magyar) X 1,096

Ukrán határon élő magyarországi (szlovák határon élő) X 0,905 X

Határtól való távolság X 1,024 1,076*

Három városból a legközelebbi elérhetősége 1,016 0,984 1,008

Megjegyzés: A referenciakategóriákat zárójelben tüntettük fel. 
* p < 0,05 szinten szignifikáns értékek.
X – A változó nem szerepel a modellben.

3 A kutatásból a háztartásban élő összes 14 év feletti háztartástagra ismertük az alapvető társadalmi-demográfiai jellemzőkön túl azt is, 
hogy dolgozik/dolgozott-e külföldön, és ha igen, akkor milyen módon. Így lehetőségünk volt létrehozni egy olyan adatbázist, mely az 
összes 14 év feletti háztartástag nemét, életkorát, iskolai végzettségét és nyelvtudását, továbbá azt is tartalmazta, hogy dolgozott/dolgo-
zik-e külföldön. Ezen változók mellett természetesen a háztartás-szintű változókat is bevontuk az elemzésekbe.
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A magyarországi és szlovákiai almintákat összehasonlítva4 (3. táblázat: 3. és 4. oszlop) azt látjuk, hogy a szlovákiaiak 
körében erőteljesebben érvényesül a szociodemográfiai tényezők hatása, a magyarországiaknál a szlovákiaiakkal el-
lentétben az életkor és a középfokú végzettség hatása nem szignifikáns. Ha az összes háztartástagot vizsgáljuk, akkor 
a szlovákiaiak körében felerősödik a határ hatása, de nem a határ közelsége, hanem a határtól való nagyobb távolság 
növeli a külföldi jövedelemszerzés esélyét, ami megfelel az 1. táblázatban látottaknak, vagyis a külföldi munkavállalás 
domináns iránya nem Magyarország.

Az elemzés háztartásszintű megismétlését (4. táblázat) empirikus szempontból az indokolja, hogy mint azt az egyé-
ni szintű elemzésben láttuk, a külföldi munkavállalás esélyét növeli az egyén háztartásba való beágyazottsága. Elméle-
tileg is ismertek azonban olyan érvek, amelyek szerint a migrációs döntések, illetve a munkaerő-piaci mozgás általában 
az egyént körülvevő kapcsolatrendszerekbe ágyazottan megy végbe, amelyeknek gyakran főszereplője a háztartás 
(Bálint 2008; Sik 2012b).

A külföldi munkavállalás és kvázivállalkozás esélyének mechanizmusa a háztartások 4. táblázat 
körében – logisztikus regressziós modellek esélyhányadosai (N = 1127)

munkavállalás kvázivállalkozás
Megmagyarázott hányad 19% 22%
Aktívak aránya a háztartásban 1,005 1,001
Háztartásfő iskolai végzettsége (alapfok)

Szakma 1,297 2,652
Középfok 1,171 2,381
Felsőfok 1,119 1,683

Háztartásfő dolgozik (nem dolgozik) 2,604 1,477
Vagyonindex 0,968 1,000
Kommunikációs-mobilitási lehetőségek 1,047 1,148
Ország (Magyarország)

Szlovákia 4,760* 0,993
Ukrajna 3,276* 1,630

Szlovák nemzetiségű (nem szlovák) – minta alapján 0,820 1,456
Ukrán nemzetiségű (nem ukrán) – minta alapján 1,232 1,325
Milyen messzire távolodott el otthonától utazásai során? 1,734* 1,723
Hány rokona/barátja él a határ túloldalán? 0,999 1,004
A háztartás bármely tagja szokott-e külföldön vásárolni? 1,764* 5,148*
Határtól való távolság 1,020 1,013

Megjegyzés: A referenciakategóriákat zárójelben tüntettük fel. 
* p < 0,05 szintenszignifikáns értékek.
X – A változó nem szerepel a modellben.

4 Az ukrajnai modell esetében egyik magyarázó változó hatása sem bizonyult szignifikánsnak.
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Bár a háztartások demográfiai és szociológiai jellemzői sem a külföldi munkavállalás, sem a kvázivállalkozás esélyét 
nem befolyásolják jelentősen, addig a területi és határhatás erőteljes. A külföldi munkavégzésre ugyanazok a tényezők 
hatnak szignifikánsan: ennek esélye a magyarországiakhoz képest magasabb a szlovákiai és az ukrajnai régiókban élők 
körében, továbbá növeli a külföldi munkavállalás esélyét, ha a háztartás tagjainak van külföldi utazási tapasztalata és 
vásárlási gyakorlata. A kvázivállalkozás esélyét csak a külföldi vásárlás gyakorlata növeli szignifikánsan, ami nyilván azt 
jelenti, hogy ebben az esetben ugyanazon családi vállalkozási tevékenységek (csempészés/üzletelés) két mozzanatáról 
van szó.

Végül a külföldi munkavállalás és kvázivállalkozás kialakulásának esélyét együttesen vizsgálva a három határzóná-
ban élő háztartások esetében (5. táblázat) azt látjuk, hogy:

Magyarországon a külföldi vásárlás gyakorlata és a városok rosszabb elérhetősége növeli a külföldi jövedelem- z
szerzés esélyét, amit viszont a határtól való távolság nem befolyásol. Eszerint a magyarok közül a rosszabb elér-
hetőség kényszere és a külföldi vásárlás során felhalmozott emberi tőke nagysága a külföldi jövedelemszerzés 
(mint a 2. táblázatban láttuk, leginkább az ukrajnai turistakereskedelem) záloga.
Szlovákiában ezzel ellentétben a nagyobb migrációs burok és a határtól való nagyobb távolság növeli a külföldi  z
munkavállalás esélyét, ami – szintén a korábban látottak (vö. 2. táblázat) alapján – inkább munkavállalást jelent.
Ukrajnában az üzletelés egyszerre jövedelemszerzés és fogyasztás, s ennek esélyét a magas iskolai végzettség  z
csökkenti, az ukrán etnikai háttér pedig erősíti.

A külföldi jövedelemszerzés (munkavállalás + vállalkozás) esélye a háztartások körében a 5. táblázat 
három határzónában – logisztikus regressziós modellek esélyhányadosai

magyarország Szlovákia ukrajna

Megmagyarázott hányad 23% 15% 20%

N 596 255 276

Aktívak aránya a háztartásban 1,000 1,000 1,007

Vagyonindex 1,042 0,971 1,001

Kommunikációs-mobilitási lehetőségek 0,998 1,123 1,046

Háztartásfő iskolai végzettsége (alapfok)

Szakma 2,486 411,7 0,362

Középfok 1,432 241,8 0,655

Felsőfok 1,848 230,5 0,172*

Háztartásfő dolgozik (nem dolgozik) 1,498 3,345 3,031

Ukrán határon él (szlovák határon él) 0,879 X X

Szlovákiai szlovák (szlovákiai magyar) X 1,013 X

Ukrajnai ukrán (ukrajnai magyar) X X 2,084*

folytatódik
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magyarország Szlovákia ukrajna

Milyen messzire távolodott el otthonától utazásai során? 1,305 1,822 1,658

Hány rokona/barátja él a határ túloldalán? 1,017 1,021* 0,988

A háztartás bármely tagja szokott-e külföldön vásárolni? 8,191* 1,438 6,828*

Határtól való távolság 0,942 1,104* 1,008

Három városból a legközelebbi elérhetősége 0,933* 0,999 X

Busszal való elérhetőség X 0,830 X

Megjegyzés: A referenciakategóriákat zárójelben tüntettük fel. 
* p < 0,05 szinten szignifikáns értékek.
X – A változó nem szerepel a modellben.

Adalékok a külföldön szerencsét próbálók társadalomrajzához

Ebben a részben megismertetjük az olvasót azokkal a szociodemográfiai és értékrendbeli változókkal, amelyek egyen-
ként a legjobban eltérnek az átlagostól.5 Mint az az 1. ábrán látható, a külföldi munkavállalás esélye az átlagosnál ma-
gasabb azon munkaerő-piaci csoportok körében, amelyek a munkaerő-piacon jól hasznosítható tőke javakkal (emberi, 
kapcsolati tőke) vagy erőforrásokkal (fiatal, férfi) rendelkeznek.

1. ábra 
A külföldi 

munkavállalás 
átlagtól (6%) 

szignifikáns eltérést 
mutató változók 

értékei társadalmi 
csoportonként (%)

Lényegében hasonló kép tárul elénk akkor is, ha a határon átnyúló kvázivállalkozási tevékenységek összességét 
vizsgáljuk (2. ábra). Látható, hogy a külföldi munkaerő-piaci aktivitáshoz képest a külföldi kvázivállalkozás még jobban 
felértékeli a kapcsolati szerepét, az emberi és anyagi tőke ugyanakkor csökkenti a külföldi vállalkozás esélyét.

5 Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a korábban bemutatott logisztikus regresszióval szemben jelen elemzésben egy változó hatását úgy 
láthatjuk, hogy nincs belőle kiszűrve a többi – külföldi jövedelemszerzést befolyásoló – tényező. Feltételezhetjük, hogy az olyan dimenzi-
ók, mint az iskolázottság, az életkor vagy az idegen nyelv ismerete összefüggnek egymással, így erősíthetik egymás hatását.
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2. ábra 
A kvázivállalkozás 

átlagtól (6%) 
szignifikáns 

eltérést mutató 
értékei társadalmi 

csoportonként (%) 

A szakirodalomból ismert az a tétel, hogy a határ közelsége adta lehetőségek (pl. a határon túli munkavállalás 
nagyobb esélye vagy a szomszédos országban lévő személyes kapcsolatok) befolyásolják a regionális identitás ala-
kulását (Rippl et al. 2010). Ezt a feltételezést teszteljük a 6. táblázatban szereplő modellekkel, amelyek a határ közel-
ségének, a városok elérhetőségének és a külföldi aktivitás különféle aspektusainak a régió egészéhez való kötődését 
vizsgálják.6 

A regionális kötődés kialakulásának mechanizmusa a három határ menti országrészben  6. táblázat 
– logisztikus regressziós modellek esélyhányadosai

Teljes minta magyarország Szlovákia ukrajna

Megmagyarázott hányad 4% 4% 15% 7%

N 1123 590 255 278

Nő (férfi) 0,965 0,868 1,433 0,896

Életkor 1,016* 1,017* 0,994 1,034*

Iskolai végzettség (felsőfok)

Alapfok 0,933 0,998 0,392 1,164

Szakma 0,704 0,652 0,645 0,928

Középfok 0,932 0,899 1,027 0,810

Dolgoznak vagy vállalkoznak családtagjai külföldön? (nem) 0,530* 0,167* 0,540 0,476

Milyen messzire távolodott el otthonából utazásai során? 1,130 1,009 1,415 1,021

Hány rokona/barátja él a határ túloldalán? 1,013* 1,020 1,025* 1,007

folytatódik 

6 A régióhoz erősen kötődők aránya a teljes mintában 18%. Ugyanez az arány a vizsgált magyarországi régióban 15%, a Felvidéken élők 
között 21%, a kárpátaljaiak esetében pedig 19%.
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Teljes minta magyarország Szlovákia ukrajna

Szokott-e külföldön vásárolni, ügyeket intézni? 1,163 1,039 1,527 0,928

Családjának tagjai szoktak-e külföldön vásárolni, ügyeket 
intézni?

1,140 1,283 0,973 1,750

Dolgozik/dolgozott vagy vállalkozik/vállalkozott-e 
külföldön?

1,350 3,288* 1,035 1,012

Alminta 

Szlovák határ menti magyarországi 
magyar (ukrajnai ukrán)

0,836 X X X

Szlovákiai magyar (ukrajnai ukrán) 0,856 X X X

Szlovákiai szlovák (ukrajnai ukrán) 1,067 X X X

Ukrán határ menti magyarországi  
magyar (ukrajnai ukrán)

1,248 X X X

Ukrajnai magyar (ukrajnai ukrán) 1,077 X X X

Magyarországi magyar a szlovák határnál  
(magyarországi magyar az ukrán határnál)

X 0,871 X X

Szlovákiai magyar (szlovákiai szlovák) X X 0,389 X

Ukrajnai magyar (ukrajnai ukrán) X X X 1.189

Határtól való távolság 1,033* 0,992 1,078* 1,028

A három nagyvárostól való távolság X 1,033 1,010 X

Legközelebbi nagyváros busszal való elérhetősége X X 1,231 X

Megjegyzés: A referenciakategóriákat zárójelben tüntettük fel. 
* p < 0,05 szinten szignifikáns értékek.
X – A változó nem szerepel a modellben.

A regionális kötődés Magyarországon és Ukrajnában nő az életkorral. Szlovákia kivétel, ám itt a rokonság határon 
átnyúló összekötő ereje. A családtagok külföldi jövedelemszerző tevékenysége „eloldoz” a régiótól, különösen Magyar-
ország esetében, ahol amennyiben a kérdezett külföldön szerez jövedelmet, az erősen növeli a regionális identitás 
erejét. A régión belüli határtól való távolság csak Szlovákiában hat szignifikánsan, s a korábban már látott módon itt is 
a határtól távolabb lakók kötődnek jobban a régióhoz.
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Összefoglalás

Összességében tehát azt látjuk, hogy a külföldi jövedelemszerzés esélye a jó munkaerő-piaci helyzetű demográfiai 
csoportok (fiatalok és férfiak) körében magas, különösen, ha ehhez szakképzettség is társul. Továbbá a külföldi jövede-
lemszerzés beágyazódik a háztartás és az egyén egyéb külföldi tevékenységeinek gyakorlatába, vagyis azok körében  
a legmagasabb, akik az erre alkalmas emberi és kapcsolati tőkével rendelkeznek. A külföldi jövedelemszerzés két típu-
sát (a munkavállalást és a vállalkozást) eltérően befolyásolják az egyének és a háztartások jellemzői: külföldön munkát 
vállalni a megfelelő emberi tőkéjű és demográfiai profilú elégedetlen munkavállalók hajlanak inkább, különösen, ha 
ez beágyazódik a háztartás hasonló gyakorlatába. Ezzel szemben a külföldi vállalkozás esélye a határon való gyakori 
átkelés hercehurcái miatt rosszkedvű, családi körben végzett csempészek körében a legnagyobb.

A szakirodalomban olvasható – elsősorban Nyugat-Európára vonatkozó – eredményeket elemzésünk csak rész-
legesen igazolta vissza. A határon túli kapcsolatok kizárólag Szlovákiában, míg a külföldi munkavállalás csak Magyar-
országon befolyásolja a régióhoz való kötődés mértékét. Úgy tűnik tehát, hogy a kelet-európai határok mentén más 
tényezők játszanak szerepet a régióhoz való viszony kialakulásában.
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Függelék 

A komplex változók képzési módja

Objektív változók

Szegénység – „Előfordult-e a következő négy helyzet közül akár egy is: nem jutott elegendő pénz ennivalóra; villany-
számlára; fűtésre; ruházkodásra?” Ha bármelyik is előfordult, akkor a kérdezettet ‘szegénynek’ tekintettük, ha egyik sem 
fordul elő, akkor pedig ‘nem szegénynek’.
Vagyonindex – a háztartás következő fogyasztási javakkal való ellátottságának Z-score összege: automata mosógép; 
mélyhűtő; mikrohullámú sütő; mosogatógép; nyaraló; személyi számítógép, laptop; színes tévé; DVD-lejátszó; tanya, 
telek, kiskert; teherautó, traktor, egyéb haszonjármű.
Kommunikációs-mobilitási lehetőségek – a háztartás következő fogyasztási javakkal való ellátottságának Z-score összege: 
internet, mobiltelefon, személyautó.

Szubjektív tényezők

Elégedettség – a következő hét elégedettségi mutató átlaga: környék; család; az ország politikai rendszere; jövedelem; 
állás; életszínvonal; az életével általában.
Kulturális kötődés (csak a nem magyarországi, de magyar nemzetiségű almintákon kérdezték) – minél több kérdésre 
volt „igen” a válasz, annál magasabb lett a változó értéke. A kérdések: Beszél-e magyarul (legalább viszonylag jól)? 
Szokott-e: a tévében magyarországi tévécsatornákat nézni?; …magyarországi rádióműsorokat hallgatni?; …magyaror-
szági újságokat, folyóiratokat olvasni? 
Előnynek vagy hátránynak érzi a határmentiséget? – tipológia a következő kérdések alapján: „Érzi-e annak előnyeit, hogy 
a ... határ közelében lakik?”, illetve „Érzi-e annak hátrányait, hogy a XXX határ közelében lakik?”. A tipológia értékei: 1 – 
csak a hátrányát érzi; 2 – vegyes érzelmű (előnyöket és hátrányokat is érez vagy egyiket sem); 3 – csak az előnyét érzi.
Mennyire kötődik a régióhoz? – átlag számítása a következő kérdések alapján: „Mennyire érzi közel magához érzelmi-
leg…” ezt a kistérséget/ezt a régiót/Kárpátalját; a határon túli magyarországi régiót; a határon túli szlovákiai régiót; 
a határon túli ukrajnai régiót (ez utóbbi három közül mindig azt az országot nem kérdezték, ahol a kérdezett élt).  
A válaszlehetőségek a következők voltak: 1 – egyáltalán nem érzi közel; 2 – közel is érzi, meg nem is; 3 – nagyon közel 
érzi.

Elérhetőségi és mobilitási változók

Mennyire távolodott el otthonától utazásai során? (egyéni vagy háztartás szinten) – hierarchikus tipológia a következő 
kérdések alapján: „Járt-e már Ön vagy a családjából valaki más: Kassán; Pozsonyban; Ungváron; Kijevben; Debrecenben; 
Budapesten; Munkácson; Miskolcon; Nyíregyházán?” A tipológia értékei: 1 – egyikben sem; 2 – saját ország nem fővá-
rosában; 3 – a határ túloldalán lévő ország nem fővárosában (is); 4 – a saját ország fővárosában (is); 5 – a határ túloldalán 
lévő ország fővárosában (is).
Határtól való távolság – a kérdezett lakóhelyének legközelebbi határtól való távolsága.
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Három városból a legközelebbi elérhetőség (csak a szlovákiai és magyarországi almintán kérdezték) – a kérdezett telepü-
lésének Kassától; Miskolctól és Nyíregyházától való lehető legkisebb távolsága.
Busszal való elérhetőség (csak a szlovákiai és a szlovákiai határszakasz mentén élők magyarországi almintáján kérdezték) 
– a kérdezett településén a legközelebbi nagyobb városba naponta járó buszok száma és menetideje alapján képzett 
mérőszám, melynek magas értékei azt jelentik, hogy sok busz jár, és rövid menetidővel elér a legközelebbi nagyobb 
városba.
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tAnulmányunkbAn A hAtár szervezetközi fontosságát követően áttekintjük a szervezeti hálózatok irodalmának kutatá-
sunk szempontjából releváns eredményeit. Ezután térünk rá saját kutatásunkra, ismertetjük annak vizsgálati módszerét, 
a vizsgálati populációt, majd pedig sor kerül a hálózat bemutatására, a hálózati és szervezeti jellemzők, vélemények 
közötti összefüggések elemzésére. 

A szervezetközi hálózatok

A szervezetek közötti kapcsolatok fontosságát amerikai szerzők már korábban, az 1950-es években felismerték (Benson 
1975). A hatvanas-hetvenes években sokan foglalkoztak a fejlett indusztriális társadalmakban betöltött szerepükkel, 
ugyanakkor kapcsolathálózati elemzésük csupán a hetvenes-nyolcvanas években indult el. A szakirodalom elsősorban 
az üzleti szervezetek közötti kapcsolatokat vizsgálja, főként a vezető testületek, felügyelőbizottságok és a tulajdonosi 
kör átfedése mentén (Borgatti–Foster 2003, Müller-Seitz 2012), de a hetvenes években a téma vizsgálata a társadalmi 
mozgalmak területén is elindult (McCarthy–Zald 1977), mára már számos, a civil társadalom, a nonprofit szektor szer-
vezeteinek kapcsolataival foglalkozó cikket is találhatunk (Galaskiewicz–Bielefeld 1998, Diani 2003, Diani–Bison 2004, 
Anheier–Katz 2004, Galaskiewitz–Wolfgang–Myron 2006, Baldassari–Diani 2007, Müller-Seitz 2012). A közszféra hálóza-
tainak vizsgálata a hálózatok menedzselésének témájában alulreprezentált, a teljes hálózatok vizsgálatában a közszféra 
hálózatai jelennek meg dominánsabban (Provan et. al. 2007). 

A networkszemlélet tehát mára mind az üzleti, mind az állami és a civil szféra szervezetei közötti kapcsolathálózatok 
vizsgálatában meggyökeresedett. Az elemzések jellemzően olyan általános hálózati elméleteket alkalmaznak, amelyek 
nincsenek tekintettel a szektorok működési jellemzőire (Herranz 2008). Ráadásul viszonylag ritka az is, hogy a kutatások 
a különböző szektorokba tartozó szervezetek között létrejött hálózatokkal foglalkoznának.1 Egy másik gyakran emlege-
tett hiányosság a gazdasági-természeti környezet figyelmen kívül hagyása. A hálózatokat gyakran adottnak tételezik, 
nem pedig az azokat körülvevő tényezők emergens következményének (Benson 1975). A tanulmányunkban vizsgált 
hálózat esetében azonban ezeket a tényezőket is figyelembe kell vennünk. A vizsgált terület különlegességét éppen 
az adja, hogy a hármashatár egy földrajzilag is jól körülhatárolható mikrorégiót szabdal háromfelé. Az általunk vizsgált 

1 Például Müller-Seitz 2012-es összefoglalója negyvenből csupán két ilyen cikket talált.
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hálózat pedig egyértelműen multiszektoriális: fókuszunkban olyan szervezeti hálózat áll, amelyben mind üzleti, mind 
civil és állami szereplők is megtalálhatók. 

A következőkben négy megközelítést mutatunk be, amelyek a szervezetek közötti kapcsolatok létrejöttét magyaráz-
zák. A tanulmány során ezeket a magyarázati lehetőségeket a határon átnyúló kapcsolatok általunk tapasztalt sajátos-
ságaival vetjük össze. Az elméleti megközelítések egyben hipotéziseink kiindulópontjait is képezik.

Erőforrásfüggés1. 
Az erőforrásfüggés elmélete szerint a szervezetközi kapcsolatok kialakítása a környezeti bizonytalanságok kezelésének, 
pontosabban a szervezeten belül hiányzó erőforrások biztosításának igényével kapcsolódik össze (Guo–Acar 2005). 
A szervezetek igyekeznek biztosítani a szükséges készségeket, tudást, technológiát, de a szervezeten belül ezek nem 
állnak rendelkezésre. Ha sikerül stabil, jó kapcsolatokat kialakítani, az megkönnyíti az információáramlást, a kialakult 
bizalom pedig lehetővé teszi a nehézkesebb, a felek érdekeit védő szabályozások, formális eljárások rugalmasabb 
alkalmazását és a tranzakciós költségek csökkentését. 

Az erőforrásfüggés vizsgálata esetén a következő kérdéseket vizsgálhatjuk meg:
a) milyen erőforrásokra van szüksége egy szervezetnek, az rendelkezésre áll-e, hozzáférhető-e más szereplőknél;
b) megéri-e a kapcsolattal járó többletterhek vállalását a szükséges erőforrás beszerzése? 

Azt feltételezhetjük, hogy a határ menti régió jelentette lehetőségek, az európai uniós projektek sikeres lebonyo-
lításához szükséges különböző erőforrások (tudás, tőke, legitimáció) az eltérő szektorokba vagy országokba tartozó 
szervezetek kezében vannak, ami ezek megosztására sarkall, emellett a pályázati programok egy része kifejezetten 
előírja a különböző országbeli partnerek szereplését a projektekben. 

az együttműködés kényszere: az európai uniós források2. 
A vizsgált terület határ menti régió, és mint ilyen, részt vesz az Európai Unió határ menti együttműködéseket erősítő 
programjaiban. A határ menti régió ideája az ötvenes évektől jelen van az Európai Gazdasági Közösség, Európai Unió 
életében, és a különböző programok során gyakorlatilag az uniós országokban található minden határ melletti terület 
bekapcsolódott valamilyen határ menti régiós programba (Perkmann 2003). Az EU bővítési folyamatai természetesen 
újabb és újabb uniós vagy európai határ menti régiókat hoznak létre. Az Európai Határrégiók Egyesülete 1971-ben 
alakult meg, amelynek jelenleg 85 határ menti régió a tagja, és 185 ilyen régiót tart nyilván.2 A régiók számának növe-
kedése mellett a határ menti régiók finanszírozására szánt programok anyagi ráfordításai sem elenyészőek: Perkmann 
szerint évi 700 millió euróról van szó (Perkmann, 2003: 153). E pályázatok célja rendszerint az országok közti együtt-
működés bátorítása, innovációk létrehozásának segítése, a versenyképesség növelése, a fenntartható fejlődés vagy  
a környezeti felelősség erősítése.3 A pénzek elnyeréséhez azonban természetesen határon átnyúló együttműködések-
re van szükség, hiszen a programok éppen ezt tűzik ki célul. Azt feltételezhetjük, hogy a határon átnyúló kapcsolatok 
egyik fő hajtóerejét az uniós erőforrások megszerzése jelentheti.

2 A 185 határ menti régió mellett ún. large-scale régiókat és mintegy 22 területi együttműködést tart nyilván. Forrás: Association of 
European Border Regions, http://www.aebr.eu/en/members/list_of_regions.php (utolsó letöltés: 2015. 04. 07.)

3 Lásd pl. a Central Europe Programme, a South-East Transnational Cooperation Programme, az Interreg III és IV, az INTERACT vagy az Euró-
pai Területi Együttműködés program leírásait.

http://www.aebr.eu/en/members/list_of_regions.php
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legitimáció3. 
A költségkímélés és az erőforrások biztosítása mellett a szervezetközi kapcsolatok nagyobb mértékű legitimációs erőt 
is jelenthetnek (Borgatti–Foster 2003). Az állami és gazdasági szereplők számára a civil kapcsolatok nagyobb elfoga-
dottságot és hitelességet nyújthatnak (pl. a társadalmi párbeszéd, a társadalmi felelősségvállaláson keresztül), míg  
a civilek számára ugyanez a kapcsolat anyagi forrást biztosíthat, és a lakosság vagy a tagok felé való erősebb legitimá-
ció képzetét is keltheti. 

A legitimáció kérdése elsősorban a civil szervezeteket érinti. A térségben működő szervezetek a rendszerváltás után 
jöttek létre, kisméretűek, szűkösek az erőforrásaik, így a megfelelő legitimáció kulcsfontosságú lehet a céljaik elérésé-
ben, ezért megpróbálnak gazdasági és politikai szervezetekkel kapcsolatot kiépíteni.

Együttműködő versengés4. 
Miközben a versenyt a modern piacgazdaság egyik alapvető jellemzőjének tartják, a szervezeti kapcsolatok vizsgálata 
és a hálózatok kutatása elsősorban az együttműködésekre összpontosít. A verseny és az együttműködés többnyire 
egymást kizáró kategóriaként jelenik meg, holott számtalan vizsgálat mutatja, hogy ezek együttesen is felmerülnek 
egy kapcsolatban. 

A hasonló területen működő multinacionális cégeknél végzett vizsgálatok például arra utalnak, hogy míg a fo-
gyasztókért versengenek a vállalatok, a nagy költségigényű kutatásokat-fejlesztéseket közösen végzik. Ezt a jelenséget 
a szakirodalomban coopetitionnek – együttműködő versengésnek – nevezik (Walley 2007). 

Esetünkben az európai uniós forrás megszerzése az a terület, ahol a szereplők akkor is együttműködésre kénysze-
rülnek, ha egyébként versenyeznek egymással. Vizsgálatunkban azt feltételezhetjük, hogy az együttműködés elsősor-
ban az EU-s projektekhez és a pályázati pénzek megszerzéséhez (kötelező tevékenységek, pályázatírás) kötődnek.
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Hipotézisek és módszertan

Az eddigiek alapján a térségben működő szervezetek hálózatáról az 1. ábrán látható modell alapján a következő hipo-
téziseket (H) fogalmaztuk meg.

1. ábra 
Határon átívelő 

kapcsolatok 
modellje

H1. Az unió és a három ország együttműködésében megvalósuló programok alapján arra számítunk, hogy 
a hármashatár térségében főleg központi, kormányzati szervezetek látják el a legfontosabb közvetítő 
szerepeket. 

H2. A szektorok közötti kapcsolatok elsősorban a civil-állami relációban jelentkeznek. 
H3. A három ország kapcsolatát meghatározza az a tény, hogy Szlovákiában és Ukrajnában is jelentős számú 

magyar kisebbség él. Hipotézisünk szerint mindkét országban komoly szerepet kapnak a kvázidiaszpórát 
képező magyar hátterű civil szervezetek.

H4. A magyar állam számára prioritás, hogy aktív diszpórapolitikát folytasson, és támogassa a határon túli 
magyarok kulturális tevékenységeit, ezért ugyancsak intenzív kulturális kapcsolatokat várunk civil és 
egyházi szereplők részvételével. 

H5 A magyar etnikum jelenlétéből következik az is, hogy Magyarország a szomszédos két országhoz ké-
pest érdekeltebbé válik a határon átívelő kapcsolatok működtetésében, a H3 és H4 hipotézisből adódik, 
hogy összességében Magyarország, a magyar szervezetek integrálják a térségben a határon átívelő 
együttműködéseket. 

H6. Logikusnak tűnik a feltételezés, hogy a határon átnyúló tevékenységekkel együtt jár a regionális együtt-
működés iránti elköteleződés (ha azt nem is tudjuk, hogy ez oka vagy következménye a tényleges 
kapcsolatoknak) – így azt várjuk, hogy a határon átnyúló kapcsolatok megléte, a határon átnyúló 
együttműködéssel kapcsolatos attitűdök és az EU- hoz való viszony között pozitív összefüggéseket 
tapasztalunk. 

Hálózatot meghatározó 
tényezők:

− Ország
− Tevékenységi kör
− Etnikai háttér

Hálózati tulajdonságok hatása 
a szervezeti cselekvésre:

− Centralitás
− Brokerage
− Határon átívelő kapcsolat

EU-s projektek 
hatása 

az együttműködésre

Hálózati pozíció 
hatása az EU-s

attitűdökre
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Módszertan

A határokon átívelő kapcsolatokat egy ajánláson alapuló, hólabdás mintavétel keretében vizsgáltuk (a módszer rész-
leteiről lásd az Annex 7 mellékletet)

A hálózat elemzése során a fő kérdésünk az volt, hogy a hálózat szerkezeti tulajdonságai alapján milyen csoportokat 
tudunk azonosítani. Ennek megválaszolására a modularitás módszerét alkalmaztuk. A modularitás célja, hogy olyan 
csoportokat azonosítson, amelyekben befelé maximalizálja, kifelé minimalizálja a kapcsolatok arányát. Az értéke –0,5 
és 1 között helyezkedhet el, ha negatív, akkor a kifelé tartó kapcsolatok vannak nagyobb arányban. 

A modularitás módszere egyszerre alkalmazható közösségek azonosítására és közösségek leírására is. Kutatásunkban 
az ország, a szektor és a tevékenységi kör hatásaira voltunk kíváncsiak, és négy mutatót alkalmaztunk. (1) Predefiniált 
csoporthatárok esetében a modularitás véletlen hálózattal hasonlítja össze adatainkat, és ennek fényében ad képet  
a hálózat átszőttségéről. (2) az E-I (External-Internal) index a csoporton belüli és a csoporton kívüli kapcsolatok arányát 
vizsgálja, értéke 1 és –1 között lehet. Ha nullánál nagyobb, akkor a csoporton belüli; ha nullánál kisebb, akkor a cso-
porton kívüli kapcsolatok vannak nagyobb arányban. (3) A kohézió (cohesion) a vizsgált dimenzión belül a kapcsolatok 
csoporton belüli vagy csoportok közötti eloszlásáról ad képet. 

A kapcsolatok kontextusa

A hálózatelemzés módszerén keresztül a határon átívelő kapcsolatok szerkezetét tárjuk fel, de nem szolgálunk informá-
ciókkal a kapcsolatok kialakulásáról, nehézségeiről, élettartamáról – a jelen kutatás is egy pillanatfelvétel. 

A különböző aktorok együttműködései minden esetben egy adott kulturális közegbe ágyazottan jönnek létre, 
szabályok határozzák meg az érintkezés módjait, az egymás felé nyújtott és elvárt erőforrások áramlását. A kutatásunk 
tárgyát képező határokon átívelő kapcsolatok kulturálisan és gazdaságilag nagyon eltérő hátterű szereplőket köt(het)
nek össze. Kulturálisan az egyik legfontosabb szempont a nyelv kérdése. Történelme során a térség különböző államok 
részét képezte, etnikailag vegyes terület. A nyelv mint identitásképző elem fontos tényező, és nem mindegy, hogy  
a térségben melyik nyelvet beszélik, vagy esetleg egy harmadik globális közvetítőnyelvet használnak. A civil szerve-
zetek körében készített interjúkból az derül ki, hogy nyelvi szempontból a leginkább problematikus együttműködés 
az ukrán szervezetekkel való kooperáció, mivel ők az angol nyelvben kevésbé járatosak. A közös és a közvetítőnyelv 
hiányában a határ menti régiókban, mint az alábbi interjúrészletből is kiderül, a tolmácsok közvetítő szerepe felérté-
kelődik: 

„A jó tolmács az nemcsak szakmailag [jó], hanem rendelkezik azokkal a hivatalos, nem hivatalos kapcsola-
tokkal, például a mi tolmácsunk, aki nekünk segít. A VÁTI-nak szokott tolmácsolni, tehát első kézből min-
den információ megvan, emellett Kárpátalján született, tehát az informális kapcsolatrendszere is megvan, 
és egyébként évek óta visz át csoportokat, tehát az ottani hivatali szervekkel is megvan a kapcsolata, 
egyébként minden hájjal megkent. Szóval egy ilyen ember kell, aki a mi részünkön van, megbízható, és 
nekem dolgozik.” (civil szervezet vezetője)
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A szervezetek formális együttműködését ugyancsak meghatározza az anyaország gazdasági, politikai kultúrája. 
Ukrajnában jóval centralizáltabb az állam működése, ami lassítja a folyamatokat, növeli a korrupció lehetőségét, bi-
zonytalanságot idéz elő. Ezek a bizonytalanságok azonban ugyanúgy érintik a másik felet is, mivel a projektért közös 
felelősséggel tartoznak. Az ukrajnai centralizált folyamatokra álljon itt az alábbi példa: 

„…ahhoz, hogy egy iskola ötezer eurót felhasználhasson egy pályázat finanszírozására, amit utóelszámo-
lásban kap majd meg, lehet, hogy Kijevből kell egy minisztériumi engedély.” (civil szervezet vezetője)

A centralizáció mellett jelentős különbség mutatkozik a személyközi kapcsolatok működésében. Ukrajnában gya-
koribb, hogy több szervezet mögött is ugyanaz a személy áll. A szervezeti hálózat mellett tehát mindenképpen figye-
lembe kell venni a helyi közösségek kulcsembereinek kapcsolatait.4

A személyközpontúságnak az ellentétét is megtapasztaltuk. Egyes interjúkban ugyanis kiderült, hogy a szervezetek 
vezetői a partnerek képviselőinek a nevét csak részben vagy egyáltalán nem tudják. 

A határokon átívelő együttműködések egy jelentős részét a kényszer szüli, az EU a támogatásainak feltételéül szabja 
a szervezetek kooperációját. A projektek megvalósítása jelentős adminisztratív munkát von maga után, ami ugyan-
olyan felkészültséget igényel, mint magának a projektnek a megvalósítása. A magyarországi civil szervezetek szerint  
a magyar–ukrán kapcsolatokat nagyban megnehezíti, hogy az ukrán szervezetek nem rendelkeznek a szükséges kész-
ségekkel, s ezek hiányában a kapcsolatok fenntartása feszültségekkel teli, gyakran aszimmetrikus. 

Az EU-s külső határnak óriási jelentősége van, mivel az ukrán oldalról a vízumkényszer költségessé teszi a határokon 
való átjárást. A kapcsolatok fenntartását szintén befolyásolja a határőrségnek a határátlépéssel kapcsolatban kialakított 
gyakorlata. (A határ működéséről és az informális gazdaságról lásd Sik „Adalékok a hármashatár háromszoros beágya-
zottságához” c. írását kötetünk 2. fejezetében.)

Az aktorok bemutatása

A kutatásban részt vevő szervezeteket két csoportra bontottuk. A minta tágabb körét az a 486 szervezet alkotja, akik a 
hólabdás mintavétel során akár megkérdezettként, akár ajánlott szervezetként az adatbázisunkba kerültek. Az azono-
sított szervezetek információt nyújtanak a határ menti térségben működő aktorok szervezeti hátteréről, tevékenységi 
köréről. A szűkített minta a megkérdezett szervezeteket (138, a teljes minta 32%-a) tartalmazza. A szűkítésnek a háló-
zatkutatás szempontjából van jelentősége: az ajánlott szervezetek esetében csak a bejövő kapcsolatok azonosíthatók, 
míg a megkérdezettek esetében mindkét irány, a kimenő és a bejövő is vizsgálható.

Az aktorok ország szerinti megoszlását nézve a magyar szervezetek vannak többségben (52%), második legna-
gyobb arányban az ukrán (30%), végül a szlovák szervezetek (18%). Az 1. táblázatban a teljes minta és a megkérdezettek 
körében látható a szervezetek szektor szerinti megoszlása. Mindhárom országban az állami szereplők vannak jelen 
legnagyobb arányban, Szlovákiában némileg több az állami és kevesebb a civil szervezetek aránya, Magyarországon és 
Ukrajnában nagyságrendileg hasonló értékek figyelhetőek meg. (Az eloszlás nem mutat szignifikáns különbséget.) 

4 A személyközi kapcsolatok fontosságát egy ungvári konferencián éltük át, ahol a résztvevők, többnyire idősebb tudósok, intézményveze-
tők a konferencia szervezőjét külön név szerint megemlítették előadásaikban, minden egyes esetben, olyan kontextusban, amely kifejezte 
azt, hogy ők már korábban is kapcsolatban álltak egymással, és részükről a vezető irányában a tisztelet és az elismerés a meghatározó.
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A megkérdezettek mintájában Magyarországon és Szlovákiában nőtt az állami szereplők aránya, és csökkent a civil 
szervezeteké, míg Ukrajnában fordított folyamat figyelhető meg, csökkent az állami szervezetek aránya, és nőtt a civi-
leké. (A különbség ebben az esetben sem szignifikáns.) 

A kutatásban részt vevő szervezetek szektor szerinti megoszlása a teljes mintában és a 1. táblázat 
kérdezettek körében (%) 

minta ország N civil, 
egyház Gazdasági állami Összesen

Teljes minta 
(N = 486)

Magyarország 253 30 13 56 100

Szlovákia 86 23 12 65 100

Ukrajna 147 31 14 54 100

Összesen 486 29 13 57 100

Megkérdezettek 
(N = 138)

Magyarország 62 24 10 66 100

Szlovákia 28 21 7 71 100

Ukrajna 48 40 17 44 100

Összesen 138 29 12 59 100

Teljes minta: khí-négyzet: 0,583; megkérdezettek: 0,1. 

A 2. táblázatban a két vizsgált mintában található szervezetek tevékenység szerinti megoszlása látható, amelyből 
kutatásunk során tizenkét különböző területet azonosítottunk. Magyarországon és Szlovákiában az önkormányzati 
szervezetek, Ukrajnában a vállalkozásfejlesztő tevékenységgel foglalkozó szervezetek (20–27% közötti értékkel) vannak 
jelen a legnagyobb arányban. Tíz százalék feletti arányban találhatók még meg Magyarországon a kultúrával, vállal-
kozással és vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezetek, Szlovákiában a kultúrával (20% feletti arányban) és vállal-
kozásfejlesztéssel (itt a szociális ellátással foglalkozó szerveztek aránya elenyésző), Ukrajnában a kutatás-felsőoktatás,  
a szociális ellátás és a vállalkozásfejlesztés terén (ugyancsak 20% feletti arányban) vannak működő aktorok. A szektoriá-
lis értékekhez képest a teljes mintára vonatkozó adatok szignifikánsnak bizonyultak. 
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A kutatásban részt vevő szervezetek tevékenység szerinti megoszlása a teljes mintában 2. táblázat 
és a megkérdezettek körében (%)

m
in

ta

o
rs

zá
g

N Eg
yh

áz

ku
ltú

ra

ku
ta

tá
s-

 
fe

ls
őo

kt
at

ás

kö
rn

ye
ze

t-
 

vé
de

le
m

m
éd

ia

o
kt

at
ás

Sz
oc

iá
lis

  
el

lá
tá

s

Tu
riz

m
us

vá
lla

lk
oz

ás

vá
lla

lk
oz

ás
- 

fe
jle

sz
té

s

á
lla

m
-

ig
az

ga
tá

s

Ö
nk

or
-

m
án

y z
at

Ö
ss

ze
se

n

Te
lje

s 
m

in
ta

 
(N

 =
 4

86
) Magyarország 253 2 14 8 3 3 9 13 2 11 11 4 21 100

Szlovákia 86 3 22 8 0 3 9 1 1 8 13 3 27 100

Ukrajna 147 1 10 13 3 2 3 14 4 10 21 3 16 100

Összesen 486 2 14 9 2 3 7 11 2 10 14 4 20 100
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Magyarország 62 3 6 10 5 2 10 11 2 5 24 3 19 100

Szlovákia 28 7 14 11 0 0 7 4 4 7 11 4 32 100

Ukrajna 48 0 15 13 2 2 0 13 2 10 29 6 8 100

Összesen 138 3 11 11 3 1 6 10 2 7 23 4 18 100

Teljes minta: khí-négyzet: 0,005; megkérdezettek: 0,344.

A határon átívelő kapcsolatok megoszlása a teljes mintára vonatkozóan a 3. táblázatban látható. Magyarország és 
Ukrajna kapcsolatainak kb. 60 százaléka a kiinduló országba mutat, a szlovák aktorok esetében ugyanez csak kb. a fele 
az említett két országnak. A három ország között egyenlőtlenül oszlanak meg a kapcsolatok, Ukrajna és Szlovákia kö-
zött gyakorlatilag hiányzik az együttműködés, ennek következménye, hogy Szlovákia és Ukrajna felől a Magyarország 
irányába mutató kapcsolatok aránya magasabb, mint fordított irányba (Magyarországról Ukrajna irányába mutat több 
kapcsolat, mint Szlovákia felé.) Az adatokból tehát az látható, hogy a határon túli kapcsolatokban Magyarországnak 
központi és összekötő szerepe van a hármashatár térségében, és a három ország viszonylatában. A térség etnikai 
hátterének fényében várható volt ez a szerep, a következőkben bemutatjuk, hogy tartalmilag milyen elemek vannak 
jelen.

A határon átívelő kapcsolatok megoszlása a teljes mintában (%) 3. táblázat 

ország N magyarország Szlovákia ukrajna Összesen

Magyarország 296 56 18 26 100

Szlovákia 137 61 34 5 100

Ukrajna 250 36 4 60 100

Teljes minta: khí-négyzet: 156, p < 0,000.
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A teljes mintára vonatkoztatva az országon belüli és a határon átívelő kapcsolatok megoszlását a szervezeti tulaj-
donságok mentén a 4. táblázatban ismertetjük. Az adatok azt mutatják, hogy a határon átívelő kapcsolatok a szektorok 
esetében nagyobbrészt az azonos szektorhoz tartozó szervezetekhez mutatnak, a tevékenységi kör tekintetében azon-
ban ez a tendencia nem figyelhető meg, azonos arányban vannak a tevékenységi körön belül és azon kívül található 
szervezetek is. (A különbséget részben magyarázza az alkalmazott kategóriák száma – szektorból hármat, tevékenységi 
körből tizenkettőt azonosítottunk –, ezzel együtt nem lepődünk meg azon, hogy a szervezetek azonos jogállása erő-
sebben befolyásolja a határon átívelő kapcsolatok valószínűségét.) Tanulságos, hogy a megszemélyesített kapcsolatok 
aránya csökken a határon átívelő kapcsolatok esetében. Ennek hátterében feltehetően az állhat, hogy a távolság és 
az esetleges ritkább kapcsolattartások miatt könnyebb a partnerszervezet, mint a kapcsolattartó vagy a vezető mun-
katárs nevét felidézni. Az országon belüli kapcsolatok tekintetében még egy fontos eredmény tűnik ki: a kapcsolatok 
jelentős része (40%) helyben, azonos településen van. 

Az országon belüli és a határon átívelő kapcsolatok megoszlása szervezeti  4. táblázat 
tulajdonságok mentén (%) 

Szervezeti tulajdonság országon belüli 
kapcsolat

Határon átívelő 
kapcsolat Khí-négyzet

Összes kapcsolat 53 47 –

Szektor (azonos) 51 69 22,5*

Tevékenységi kör (azonos) 37 51 27,7*

Megszemélyesített kapcsolat (van) 47 34 11,4*

Település (azonos) 38** – –

** p < 0,01 szinten szignifikáns.

** A szervezet központját nem mindig találtuk meg.

A hálózat bemutatása

A szervezetek leíró bemutatása után térjünk át a térségben tevékenykedő szervezetek hálózatának sajátosságaira. 
A 2. ábra a megkérdezett szervezetek klaszterezett5 mintázatát mutatja. (Az ábrán az egyes pontok a szervezeteket 

jelölik, kapcsolat közöttük abban az esetben van, ha megemlítették egymást; a kapcsolatokat szimmetrikusnak, kölcsö-
nösnek tekintjük.) A már említett 138 szervezetből 124 szervezetnek van egymással kapcsolata.6 Az ábra jobb oldalán 
található két önálló komponens is (kettő és öt), az itt látható legnagyobb komponens 117 aktorból áll.

5 A klaszter fogalma alatt kohezív csoportokat értünk, tudatosan kerüljük a közösség fogalmát
6 A megkérdezett szervezetek között találhatók olyanok, amelyeknek nincs megkérdezett szervezettel kapcsolata, és őket sem említették 

meg.
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2. ábra 
A szervezeteket 

összekötő hálózat 
klaszterei (N = 117;  

modularitás: 0,635)

Forrás: saját 
szerkesztés.

Jelmagyarázat: piros – magyar; sárga – szlovák; kék – ukrán. A pontok mérete a kapcsolatok számával arányos.

A hálózaton belül csoportok azonosítására a modularitás módszerét alkalmaztuk, amivel kilenc klasztert találtunk. 
Országok viszonylatában közülük egyik sem homogén, de gyakori, hogy csak egy-egy más országhoz tartozó szerve-
zet van a klaszterben. Négy olyan van közöttük (az ábrán 17, 21, 24, 25), ahol kiegyensúlyozott az eltérő országokhoz 
tartozó aktorok aránya, a legszorosabb együttműködés a 21-es klaszterban figyelhető meg, ahol az ukrán–magyar 
határhoz közeli állami és vállalkozásfejlesztő szervezetek együttműködése különösen gyakori.

Az 5. táblázat a 2. ábrán azonosított klaszterek adatai foglalja össze. A hálózati struktúra alapján azonosított 
klaszterekben egy kivételével mindig valamelyik ország szervezeteinek döntő többsége (három-három esetben Ma-
gyarország és Ukrajna, egy esetben Szlovákia) figyelhető meg. A hét klaszterből csak három olyat találtunk, ahol mind 
a három ország jelen van, tehát a klaszterek kétharmadában két országnak a szereplői azonosíthatók. A táblázatból az 
is látható, hogy három klaszterben a vállalkozásfejlesztő aktorok, egy-egy esetben a vállalkozások, kulturális szereplők, 
a kutatás-fejlesztés szereplői és az önkormányzati aktorok vannak többségben. (Két klaszterben a szereplők tevékeny-
ségi köre alapján nem kristályosodik ki egyértelmű klaszterprofil.)

A klaszterek meghatározása során azt tapasztaljuk, hogy két fő szempont alapján különböztethetjük meg őket: az 
első, hogy az egyes országok milyen arányban vannak jelen (egyenlően, vagy valamelyik ország szereplői többségben 
vannak), a második, hogy mely tevékenységi körhöz tartozó szervezetek többsége azonosítható a csoporton belül.
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A klaszterek összetétele (N)5. táblázat 

Szervezetek
a klaszterba tartozó szervezetek száma 

országonként Összesen
magyarország Szlovákia ukrajna

Magyar vállalkozásfejlesztő 
szervezetek

12 4 2 18

Magyar kutatásfejlesztéssel 
foglalkozó szervezetek

8 3 1 12

Magyar–ukrán vállalkozásfejlesztő 
szervezetek

12 0 13 25

Ukrán vállalkozások 1 0 14 15

Ukrán vállalkozásfejlesztő 
szervezetek

2 0 4 6

Ukrán kulturális szervezetek 1 0 8 9

Szlovák önkormányzati szervezetek 5 12 0 17

A hét klaszter között egy olyan van, ahol az ukrán és a magyar szervezetek kiegyenlített arányban vannak jelen 
(egyben ez a legnagyobb azonosított csoport). Úgy gondoljuk, ezt érdemes alaposabban is megtekinteni, mivel  
a kiinduló kérdés arra vonatkozott, hogy a határ mennyiben befolyásolja a kapcsolatokat. A korábbiak során azt már 
láthattuk, hogy intenzív határon átívelő kapcsolatok figyelhetők meg a térségben, de arra vonatkozóan még nincs 
információnk, hogy ezek a kapcsolatok csoportokba szerveződnek-e. A 3. ábra bal oldali részén az ukrán–magyar vál-
lalkozásfejlesztő klaszter látható. A csoportban 25 szervezet található, közülük 13 ukrán, 12 magyar. A középpontban 
egy civil szervezet, a záhonyi KIÚT helyezkedik el. Ennek a szerkezeti egységnek a vizsgálata kvalitatív módszerekkel 
egészen biztosan további hasznos információkat adna a határon átívelő kapcsolatok kutatásához, a megszemélyesí-
tett kapcsolatok tekintetében ugyancsak a szervezet vezetője kapta a legtöbb választást (erről később). Azt minden-
esetre ezen klaszter esetében megállapíthatjuk, hogy a határnak a szerepe az idetartozó szervezeteknek a körében 
gyakorlatilag eltűnik. Ez az eredmény viszont arra is felhívja a figyelmünket, hogy az a kiinduló kérdés, hogy mekkora  
a határnak a szerepe a határ menti térségben működő szervezetek kapcsolataiban, átfogalmazható úgy is, hogy van-e 
szervezeteknek olyan csoportja (közössége), ahol a határ szerepe nem a megkülönböztetés, ahol az együttműködé-
sük (természetesen a határ meglétének köszönhetően) határok feletti. Az itt azonosított klaszter azért is fontos, mert 
ez alapján a határon átívelő együttműködések két típusát különböztethetjük meg: az első a szervezetek egyéni szintű 
határon átívelő együttműködése, ami különböző attribútumok mentén makroszinten aggregálható. A második a határ 
két oldalán megmutatkozó csoportszintű együttműködés, ami a hálózat struktúrájában domborodik ki.

Még egy kérdésre szeretnék kitérni: mitől lesz egy civil szervezet centrális helyzetű a határ menti együttműködések 
hálózatában? A válasz egyrészt földrajzi adottságokra vezethető vissza – Záhony közvetlenül a határ mellett fekszik, 
Nyíregyházától és Ungvártól körülbelül azonos távolságra –, másrészt a szervezet vezetőjének a személyes kapcsolat-
hálózatára. Az elemzés innentől kezdve már az antropológia területére helyeződik át, ott-tartózkodásunk során mi azt 
tapasztaltuk, hogy a vezető bár ukránul nem beszél, karján az óra a magyar, autójában az ukrán időt jelzi. 
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A 3. ábra jobb oldali részén az ismertetett klaszter településszintű hálózata látható. A 25 szervezet 8 településhez 
kötődik (5 magyar, 3 ukrán), a földrajzi hálózat középpontja az Ungvár–Záhony–Nyíregyháza háromszög.

3. ábra 
Kohezív klaszter* és 

annak települési 
szintű hálózata

Forrás: saját 
szerkesztés.

* A pontok mérete a fokszámmal arányos, N = 25. 

Jelmagyarázat: piros – magyar; kék – ukrán.

Az ábra még egy tekintetben tanulságos. A határ menti szervezetek kapcsolati hálózatát tizenkét bejövő kapcsolat-
tal a már említett Kiút integrálja (a klaszterbe tartozó szervezetek felével van kapcsolata). A kapcsolatok eloszlásában 
ugyanúgy megfigyelhető az a jelenség, amit Barabási Albert-László (2003) a nagyméretű hálózatokban a skálafügget-
lenség fogalmával írt. Az elképzelés lényege abból áll, hogy egy hálózatban a pontok többségének csak néhány (egy-
két) kapcsolata van, és csak néhány olyan pont van, amikhez nagyszámú kapcsolat tartozik.

A 4. ábra bal oldali részén a kimenő, a jobb oldali részén a bejövő kapcsolatok alapján az adott számú határon át-
ívelő és országon belüli kapcsolatokkal rendelkező szervezetek százalékos megoszlása látható. A tendencia mind a két 
mintában a határon túli és az országon belüli kapcsolatok esetében is azonos: többségben azok a szervezetek vannak, 
akiknek kevés kapcsolatuk van, és ahogy növeljük a kapcsolatok számát, úgy csökken az adott kapcsolattal rendelke-
zők aránya (mindkét esetben magasabb azon szervezetek aránya, amelyeknek nincs határon átívelő kapcsolata). A két 
kapcsolattípus eloszlása tehát megfeleltethető a Barabási Albert-László által leírt skálafüggetlen eloszlás logikájának.7 
(A kimenő kapcsolatok számában a lehetséges válaszok száma (12) felső korlátot képez, emiatt különbözik a két elosz-
lás meredeksége.)

7 Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy Barabási a skálafüggetlenség fogalmát azokban az esetekben tartja alkalmazhatónak, 
ahol legalább ezres nagyságú kapcsolatszám figyelhető meg, jelen helyzetben a tendenciára hívjuk fel a figyelmet.
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4. ábra 
A szervezetek 

kimenő (N = 138)  
és bejövő (N = 451)  

kapcsolatai 
számának eloszlása 

(%)

Forrás: saját 
szerkesztés.

Csoportszintű mutatók

Az eddigiek során láthattuk, hogy a létrehozott klasztereket a szervezetek tevékenysége felől tudtuk értelmezni. A 6. 
táblázatban három csoportmutató segítségével vizsgáljuk az ország, a szektor és a tevékenységi kör hatását. Mind  
a négy mutató a csoportok tagolódását vizsgálja, különböző fókusszal. 

Csoportosulást vizsgáló mutatók és szervezeti attribútumok6. táblázat 

Teljes minta megkérdezett szervezetek

E-i cohesion modularity E-i cohesion modularity

Ország

Magyarország 0,294 0,505 0,027 0,226 0,786 0,042

Szlovákia 0,535 1,424 0,035 0,385 1,811 0,046

Ukrajna 0,099 1,905 0,096 0,070 1,665 0,102

Szektor

Állami –0,057 0,842 0,052 0,066 0,606 0,024

Gazdaság 0,622 1,535 0,021 0,486 2,815 0,028

Civil, egyház 0,340 1,190 0,059 0,528 0,707 0,014
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Teljes minta megkérdezett szervezetek

E-i cohesion modularity E-i cohesion modularity

Tevékenységi kör

Egyház 0,286 29,383 0,007 0,600 11,167 0,004

Kultúra 0,739 0,920 0,013 0,822 0,857 0,004

Kutatás-felsőoktatás 0,467 3,645 0,032 0,471 3,163 0,031

Környezetvédelem 0,722 7,661 0,005 0,800 4,963 0,003

Média* 0,680 7,508 0,006

Oktatás 0,208 8,438 0,029 0,250 11,143 0,013

Szociális ellátás 0,371 3,658 0,039 0,875 0,636 0,004

Turizmus* 0,789 5,588 0,005

Vállalkozás 0,600 2,276 0,017 0,250 8,533 0,020

Vállalkozásfejlesztés 0,445 2,353 0,045 0,338 1,690 0,047

Államigazgatás 0,551 7,51 0,013 0,800 2,933 0,003

Önkormányzat 0,346 1,919 0,058 0,562 1,322 0,026

* Az adott tevékenységi körben csak egy-egy szervezet található.

Az E-I index tekintetében Szlovákia a legzártabb ország, míg Ukrajna kapcsolatai szinte már inkább kifelé irányulnak, 
mint az országon belülre. A szektorok tekintetében az tapasztalható, hogy az államigazgatás (erőforrás, információs 
központ) kapcsolatai más szektorok irányába mutatnak, a gazdaság szektorát pedig meglehetős zártság jellemzi. Te-
vékenységi körök mentén inkább a csoporton belüli kapcsolatok az általánosak (kiemelkedik a kultúra, környezetvéde-
lem, turizmus), más területeken leginkább az egyházi és civil szervezetek aktívak.

A kohéziós adatokat vizsgálva az látható, hogy Magyarország hálózata a legkevésbé kohezív (ez a vizsgált határsza-
kasz méretéből is következik), és az ukrán szervezetek hálózata a legkohezívebb. Szektorok szerinti bontásban a gazda-
sági aktorok alkotnak összefüggő csoportot. Tevékenységi kör szerint az egyházi szervezetek kohezivitása kiemelkedő. 
Magas értékű még a környezetvédelem, média, oktatás és államigazgatás – ezek azok a területek, ahol a szervezetek 
összetartó hálózatot képeznek.  

A 6. táblázat modularitásértékeit összehasonlítva az is kiderül, hogy bármilyen vizsgált attribútumhoz képest  
a hálózati struktúra alapján meghatározott csoportok ragadják meg jobban a hálózat önmagában rejlő tagoltságát. 
Azt természetesen nem tudjuk, hogy az így meghatározott határok vajon a vizsgált szereplők közül mindenki számára 
is ismert-e; egyéni szintű hálózatok esetében korábbi kutatások azt találták, hogy minél centrálisabb egy hálózati sze-
replő, annál inkább reálisan látja a saját helyzetét, és a hálózat többi tagjainak egymás közötti kapcsolatait, valamint 
azok helyzetét.

Az 5. ábrán a szektorok és a tevékenységi körök közötti kapcsolatok, a 6. ábrán a tevékenységi körök közötti kapcso-
latok láthatók. A szektorok esetében szinte minden szereplőnek van mindenkivel kapcsolata, különbség csak a kapcso-
latok intenzitásban mutatkozik meg. A tevékenységi körök tekintetében a kapcsolatok döntően homofilek, az ukrán–
magyar határtérségen belül a kapcsolatok a magyar önkormányzati-vállalkozásfejlesztési és ukrán vállalkozásfejlesztési 
szereplők köré épülnek, a vállalkozás, oktatás, környezetvédelem, kultúra tevékenységi körhöz tartozó szervezetek csak 
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szigetszerűen jelennek meg. A legtöbb tevékenységi kör Magyarországon található, az azonosított tizenkét terület 
közül kilencnek, Ukrajnában hétnek, Szlovákiában négynek van számottevő szerepe. Az előbbiekben már ismertetett 
magas kohézióval rendelkező tevékenységi körű szervezetek, mint például az egyház, a média, valamint a turizmus 
aktorai nem is jelennek meg a 6. ábrán.

5. ábra 
Szektorok és 

tevékenységi körök 
közötti kapcsolatok

Forrás: saját 
szerkesztés.

Megjegyzés: A pontok mérete arányos az adott szektorból kiinduló kapcsolatok számával. Az ábrán csak azok a kapcsolatok 
láthatók, amelyek az adott szektor kapcsolatainak legalább tíz százalékát magukban foglalják. A vonalvastagság a kapcsolatok 
erősségét jelzi, vékonyabb vonal esetében a kapcsolatok 10–19, vastagabb vonal esetében a kapcsolatok 20+ százaléka mutat 
adott szereplő felé.

6. ábra 
Tevékenységi körök 
közötti kapcsolatok

Forrás: saját 
szerkesztés.

Megjegyzés: Az ábrán azok között a tevékenységi körök között van kapcsolat, ahol legalább négy reláció található. A pontméret  
a területről kiinduló kapcsolatok számával arányos.
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Brokerage

A szociológiai szakirodalmon belül az egyik legtöbbet hivatkozott cikk Mark Granovetter (1972) gyenge kötések ere-
jéről szóló írása. Ennek lényege, hogy a társadalom sűrűn átszőtt, erős kötésekkel kapcsolódó csoportokból áll, ame-
lyek között gyenge kötéseiken keresztül brókerek közvetítenek (a hatékonyság érdekében minden egyes csoporttal 
csak egy-egy kapcsolatot tartanak fent). A 7. ábrán éppen ez a granovetteri koncepció figyelhető meg: a csoportok 
nem úgy jöttek létre, hogy a szervezeti attribútumok menték határoltuk volna el őket, hanem a hálózat struktúrája 
alapján váltak azonosíthatóvá. Granovetter írásának óriási hatása lett a társadalomtudományok különböző területe-
in, elképzelése további modelleknek lett a kiindulópontja. Ezek közé tartozik Gould és Fernandez (1989) koncepciója  
a brokerage-modellről, amiben öt típust különböztettek meg  A koordinátor szereplő egy csoporton belül rendelkezik 
magas bejövő és kimenő kapcsolatokkal, a csoport működése szempontjából központi szerepe van. A külső koordiná-
tor esetén már két csoport különíthető el, a szerepet betöltő aktorok a másik csoport tagjaival nagyszámú be- és kime-
nő kapcsolatot tartanak fenn.. A reprezentatív szereplők azok, akiket másik csoport tagjai nagy számban megkeresnek, 
ennek logikáját tekintve fordítottja a kapuőr, aki a másik csoporttól érkező kapcsolatokat fogadja. Végül az utolsó típus, 
ahol már három különböző csoport megkülönböztetése szükséges, a közvetítő, aki két másik csoport tagjai között 
teremti meg az összeköttetést. Az ismertetett szerepek természetesen nem kizárólagosak, egy aktor több szerepet is 
betölthet egyszerre. (A brokerage-szerepek azonosítása a bejövő és kimenő kapcsolatok száma alapján meghatározott 
brokerage-pontszámok alapján lehetséges.)

7. ábra 
Brokerage-tipológia

Forrás: saját 
szerkesztés.

A határon átívelő kapcsolatok számának a meghatározása, ahogyan azt az előbbiekben is tettük, lehetőséget ad az 
egyes szereplők fontosságának megítélésére, de hogy ez a fontosság milyen szerepet takar, önmagában a kapcsolatok 
számából még nem derül ki. A fenti tipológia ismertetését tehát azért is tartjuk fontosnak, mert egyrészt azonosítha-
tók az egyes szerepek a térségben megtalálható aktorok körében, másrészt a határon átívelő kapcsolatok mindegyike 
elhelyezhető a bemutatott logika mentén. 

A határ menti térségben egyes szereplők, mint például a konzulok vagy a vegyes kamarák, működésének fő célja  
a közvetítés két ország szervezetei között, dedikált szerepük van a határon átívelő kapcsolatokban való részvételben. 
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A 7. táblázatban a térség dedikált közvetítőinek brokerage-pontszámai találhatók. Kiemelkedik közülük az ungvári 
főkonzul, aki az öt szerep közül négyet is betölt. A Magyar–ukrán Kereskedelmi és Fejlesztési Iparkamara küldöttként,  
a Novico Kft. (a kassai konzul megbízottja) koordinátorként és küldöttként is magas pontszámot kapott. Felmérésünk-
ben a kassai konzulátus, az ukrán konzul és a beregszászi konzul egyáltalán nem jelenik meg, az adatokból az derül ki, 
hogy a határon átívelő együttműködés tekintetében láthatatlanok.

A közvetítő aktorok szerepe a hálózatban7. táblázat 

aktor/szervezet neve város koordinátor kapuőr küldött külső 
koordinátor közvetítő

Magyar–ukrán Kereskedelmi és 
Fejlesztési Iparkamara

Nyíregyháza 3 1 14 4 0

Ukrán főkonzul Nyíregyháza 0 0 0 0 0

Novico Kft. (Gömör Expo) Kassa 14 0 12 0 0

A Magyar Köztársaság 
Főkonzulátusa

Kassa 0 0 0 0 0

Ungvári főkonzul Ungvár 19 30 22 28 0

Beregszászi konzul Beregszász 0 0 0 0 0

Vállalkozásfejlesztés

Az előzőekben kiderült, hogy a vállalkozásfejlesztő szervezetek mind számban, mind a szervezetek hálózatában kulcs-
fontosságú szerepet játszanak. A 8. ábrán a terület aktorainak a konzulokkal kiegészített hálózata látható. 

Az ábrán hat klaszter található, közülük öt alkot összefüggő egységet. Az öt csoportot a Magyar–ukrán Kereskedel-
mi Kamara választja szét (az ábra közepén piros csillaggal), ennek mentén a hálózat két csoportra bontható: az ábra bal 
oldali részén magyar szervezetek többségével, néhány szlovákkal és ukránnal kiegészülve van egy tömb, a jobb oldali 
részen ukrán szervezetek többségével látszik egy nagyobb tömb. Az Magyar–Ukrán Kereskedelmi Kamara és az ukraj-
nai magyar főkonzul kapcsolata különösen hangsúlyos, ők kötik össze a két csoportot. A tanulság ebben a hálózatban 
az, hogy bár megvannak a határon átívelő kapcsolatok tevékenységi szinten mégis kialakul egy ukrán és egy magyar 
blokk.
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8. ábra 
Vállalkozásfejlesztő 

tevékenységgel 
foglalkozó 

szervezetek 
csoportjainak 

kapcsolatai 

Forrás: saját 
szerkesztés.

Jelmagyarázat: csillag: kék – ukrajnai magyar konzul; sárga – szlovákiai magyar; piros – Magyar–ukrán Kereskedelmi Kamara) 
(hálózaton kívül piros – beregszászi magyar konzul, nincs vállalkozásfejlesztő szereplővel kapcsolata). 

Pontméret: bejövő kapcsolatszámmal arányos; modularitás: 0,617.

Megszemélyesített kapcsolatok

Ugyancsak említettük már, hogy a kutatásunkban vizsgáltuk a megszemélyesített kapcsolatokat is. Ennek három szem-
pontból van jelentősége. Elsőként képet kapunk arról, hogy a térségben kik a legfontosabb személyek, másodsorban 
nyomon követhető, hogy egy-egy szervezet bejövő kapcsolatainak mekkora része kötődik az adott személyhez, végül 
képet kaphatunk azokról a személyi összefonódásokról, ahol több szervezet mögött ugyanaz a személy áll.

A 8. táblázatban a megszemélyesített kapcsolatok országonkénti megoszlása található. Korábban már bemutattuk, 
hogy az egyes országokon belül magasabb a név szerint is ismert szereplők aránya, itt most annyival látunk tovább, 
hogy egyrészt kiderül, hogy a személyes kapcsolatoknak a legnagyobb jelentősége Ukrajnában van (58%), közel 20 
százalékkal magasabb Magyarországhoz és Szlovákiához képest. Ukrajna a határon átívelő kapcsolatok tekintetében is 
kiemelkedik: Magyarországra a kapcsolatok 52 százaléka, Magyarországról Ukrajnába a kapcsolatok 49 százaléka meg-
személyesített. Magyarország és Szlovákia között, valamint Ukrajna és Szlovákia között gyakorlatilag elhanyagolható 
ez az érték. 
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A megszemélyesített kapcsolatok aránya az országok közötti kapcsolatokhoz képest (%)8. táblázat 

magyarország Szlovákia ukrajna Összesen

Magyarország 41 22 49 40

Szlovákia 13 37 14 21

Ukrajna 52 22 58 54

Összesen 37 28 54 41

Azok az esetek, amikor valaki több szervezetben is részt vesz, nagyobb arányban figyelhetők meg Kárpátalján, 
mint Magyarországon vagy Szlovákiában. Néhány szervezet nevének az említésén keresztül már nyomon követhető, 
hogy milyen stratégiák vannak ezen megfontolások mögött. Az egyik ajánlott személyt megemlítették az Ukrán–ma-
gyar Területfejlesztési Iroda, a Beregszászi Tourinform, a Kárpátaljai Megyei Turisztikai Tanács, valamint a Tanítani Alapítvány 
kapcsán. A fenti szervezetek nagyon hasonlóak, a vállalt pozíciók egy szektoron belüliek. Ugyancsak szektoron belüli 
aktivitás mutatkozik meg az alábbi eset mögött, amikor a megemlített személy a Kárpátaljai Katolikus Szent Márton 
Egyesület, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszászi Főiskola) Felnőttképzési Központ és a Géniusz Ala-
pítvány képviselője egyaránt. Magyarországi példát is megemlítünk, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 
és az EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány szervezetek mögött található meg azonos személy. Összességében tehát azt 
találtuk, hogy az állami-közigazgatási szervezetek között van egy olyan átfedés, ami lehetővé teszi a pozícióhalmozást, 
valamint az állami és civil (alapítványi) szervezetek kínálnak lehetőséget arra, hogy valaki több területen is képviseljen 
érdekeket. 

Etnikai háttér

A kárpátaljai szervezetek esetében az ajánlásokon keresztül képet kaptunk, hogy az egyes szervezeteknek milyen az 
etnikai háttere. (Ha a szervezetek nevét is figyelembe vesszük, akkor a be nem azonosított aktorok többsége is magyar 
hátterű.) A 9. ábrán a teljes hálózat adatai alapján az ukrajnai szervezetek etnikai hálózata látható, benne a szervezetek 
többségével. A 9. táblázatból pedig kiderül, hogy az ukrajnai szervezetek több mint 40 százaléka magyar hátterű, me-
lyek összefüggő egységet alkotnak. 
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9. ábra 
 Az ukrajnai 

szervezetek etnikai 
háttere (N = 116)

Forrás: saját 
szerkesztés.

Jelmagyarázat: piros – magyar, kék – ukrán.

az ukrajnai szervezetek etnikai háttere9. táblázat  (%)

ajánlott személy Teljes minta (N = 486) 
ukrán szervezetek száma: 147

megkérdezettek (N = 138) 
ukrán szervezetek száma: 48

Ukrán 16 19

Magyar 41,5 44

Ukrán és magyar 1 4

Ismeretlen 41,5 33

A kiinduló hipotézisünk tehát igaznak bizonyult, az ukrajnai szervezetek döntő többsége magyar hátterű, és elkü-
lönült blokkot alkot (10. ábra).
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10. ábra 
Ukrajnai 

szervezetek etnikai 
háttere (N = 116)

Forrás: saját 
szerkesztés.

Jelmagyarázat: piros – magyar, kék – ukrán.

Településhálózat

Noha a tanulmányban a határ szerepére vagyunk kíváncsiak az együttműködések kialakulásában, ám ehhez figyelem-
be kell venni a térség társadalom-földrajzi adottságait is.8 Az ország keleti határtérségének domborzata hegyvidéki, 
a nagyvárosok Miskolc, Nyíregyháza egyaránt 70 kilométerre vannak a határtól. (Szlovákiában Kassa 20, Ukrajnában 
Ungvár 30 kilométerre található a határtól, a térség központi városai között a távolság átlagosan közel 100 kilométer.)

Korábban már ismertettük, hogy a kapcsolatok 38 százaléka településen belül található meg, országon belül  
a kapcsolatok 53 százaléka, ebből adódóan a határon átívelő kapcsolatok aránya 47 százalék. A kapcsolatok települési 
szinten aggregált hálózatát a 11. ábra mutatja. Magyarországon 25, Szlovákiában 13, Ukrajnában 9 település jelent meg 
a hálózatban. Az ábrán összesen 47 pont jelöli a településeket. Az önmaguk felé mutató nyilak azt jelzik, hogy az adott 
településen belül is vannak kapcsolatok, a pontok mérete a településen megtalálható szervezetek számával arányos.

8 Kelet- és Nyugat-Magyarországot összehasonlítva az ország egyik fontos különbsége jelenik meg a határok tekintetében. Nyugaton 
Szlovákia felé a Duna a két ország közti (természetes) határ, a folyó mentén vagy a határ közelében több nagyváros (Győr, Komárom, 
Esztergom) is található, ami lehetőséget teremt a két ország közötti együttműködésre. (Pl. az esztergomi kórház szlovák betegeket is ellát, 
a győri vállalatoknál – Audi – szlovák munkavállalók is dolgoznak.)
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11. ábra 
Az aktorok földrajzi 

hálózata

Forrás: saját 
szerkesztés.

A teljes hálózatra vetítve Magyarországon Miskolcnak, Sátoraljaújhelynek és Nyíregyházának van jelentős szerepe. 
Miskolc és Sátoraljaújhely Szlovákiával (bár előbbinek Ungvárral is van kapcsolata), Nyíregyháza Ukrajnával tart fenn 
kapcsolatot. Szlovákiában meglepő, hogy Királyhelmecnek több kapcsolata van, mint Kassának. Legtöbb bejövő kap-
csolata Budapestnek (8), Ungvárnak (7), Nyíregyházának és Beregszásznak van (7 és 6), legtöbb kimenő kapcsolata 
Királyhelmecnek és Miskolcnak (14–14), illetve Nyíregyházának (12). 

A bejövő kapcsolatok alapján a hálózat középpontjában Budapest, a kimenő kapcsolatok alapján Királyhelmec talál-
ható. A településen belüli kapcsolatok tekintetében legtöbb kapcsolat Beregszászon (39), Nyíregyházán (38), valamint 
Miskolcon és Ungváron figyelhető meg (12–12).

A 12. ábra a térség településeinek testvér-települési kapcsolatait mutatja. Az ábrán csak azok a kapcsolatok vannak 
jelölve, amelyek a szomszédos országok határ menti térségében találhatók. 



Hálózatok  289

Határok mentén, határok felett – A magyar–szlovák–ukrán hármashatár aktorainak együttműködési hálózata  11

12. ábra 
Testvér-települési 

kapcsolatok

Forrás: saját 
szerkesztés.

A testvér-települési kapcsolatoknak egy típusa, amikor az adott település a határ közvetlen túloldalán található te-
lepüléssel ápol kapcsolatot. (Erre nagyon jó példa az ukrán–szlovák–magyar határ háromszögében található Záhony, 
amely Csappal (Ukrajna) és Tiszacsernyővel (Szlovákia) tart kapcsolatot.) A határon átívelő kapcsolatok hálózatával ösz-
szehasonlítva azt tapasztaljuk, hogy mindkét esetben kitűnik egy sűrű klaszter, csak amíg a kutatásunkban vizsgált 
együttműködési kapcsolatok esetében ez a szlovák határ délkeleti része, addig a testvértelepülések esetében a Kassá-
tól délnyugatra található térségben elhelyezkedő településeknek van számos kapcsolata. Külön érdemes megemlíteni, 
hogy Ukrajna legnagyobb magyar lakta településeivel (Ungvár, Munkács, Beregszász) Mátészalkának van kapcsolata, 
míg az ukrán irányban, a térségben regionális vezető szerepű Nyíregyházának egyáltalán nincs. Miskolc esetében ha-
sonló tapasztalható, a városnak nincs Szlovákia irányában testvér-települési kapcsolata. 

Az együttműködési és a testvér-települési hálózat esetében is azonosítottunk egy-egy sűrűbb, de földrajzilag eltérő 
klasztert. A két hálózat különbsége szemmel felismerhető, a kapcsolatok összehasonlítását követően az derült ki, hogy 
mindössze két kapcsolat esetében van átfedés: Miskolc és Kassa, valamint Nyíregyháza és Ungvár között. Ezek a váro-
sok régiós központok a vizsgált három országban, az együttműködésük várható volt. Meglepő azonban, hogy a tele-
pülési/önkormányzati szinten mozgó testvér-települési kapcsolatoknak –amelyeknek szimbolikus, gazdasági, kulturális 
tartalma van/lehet – nincs átfedése (61 testvér-települési kapcsolat van, 47 magyar, 60 szlovák és ukrán településsel).

A 13. ábrán a megkérdezett szervezetek településszintű kapcsolatainak hálózata látható, modularitás alapján klasz-
te rezve. A négy klaszter mindegyikében vannak határon átívelő kapcsolatok (a klaszterközi kapcsolatokban is), 6–12 te-
lepülés található meg az egyes csoportokban. Miskolc, Királyhelmec–Sátoraljaújhely–Sárospatak és Budapest határoz-
za meg az első három klasztert, Nyíregyháza–Ungvár–Beregszász az ukrán–magyar kapcsolatoknak a középpontja.
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13. ábra 
A megkérdezett 

szervezetek 
településszintű 
kapcsolatainak 

klaszterezése

Megjegyzés: A pontméret a kapcsolatszámmal arányos.

Attitűd és aktorok

A tanulmány záró részében a határ menti térségben működő szervezetek attitűdjeit tárjuk fel három szempont alap-
ján. Elsőként a határ menti térség elmúlt öt évben történt változásának megítélését mutatjuk be az egyes szereplők 
szemszögéből (10. táblázat). A szektorok szerepe az attitűdök viszonylatában gyengének mutatkozik, de általános-
ságban elmondható, hogy a privát nem üzleti szereplők a legpozitívabbak és a civil szervezetek a legnegatívabbak 
e tekintetben.

Másodikként a két másik ország határának a közelségéből adódó hatásokat nézzük meg a különböző szereplők atti-
tűdjeire (11. táblázat). Itt az országnak van a legjelentősebb hatása: míg a magyarok úgy gondolják, hogy az ukránok és 
a szlovákok előnyökben részesülnek a határ közelségéből, az ukrán szereplők úgy látják, hogy a másik két ország nem 
tekint pozitívan a határ közelségére.
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Az ország és a szektor hatása a határ menti térség fejlettségére vonatkozó attitűdökre 10. táblázat 
(megkérdezett szereplők, ANOVA, N = kb. 50–60**) 

ország/szektor

Ön szerint a határ menti térségben általában a helyzet az elmúlt öt évben javult  
vagy romlott…

az átlagemberek 
számára?

a helyi 
önkormányzatok 

számára?

a civil 
szervezetek 

számára?

az állami 
hatóságok 
számára?

a vállalkozások 
számára?

Kumulált hatáserősség (F-érték, szignifikanciaszint)

Ország

Szektor

Korrigált R2 0,28 0,16 0,17 0,17 0,18

Átlagtól való eltérés

ország (korrigált éta)***

Magyarország

Szlovákia – – – – –

Ukrajna

Szektor (korrigált éta)*** 0,38 0,21 –0,25 0,24 0,33

Állami 0,22 0,01 –0,20 0,17 –0,12

NGO –0,17 –0,11 –0,05 –0,29 –0,10

Privát, nemprofit 0,64 0,76 0,82 0,11 1,10

Üzleti –0,87 –0,18 0,30 0,36 –0,11

Jelmagyarázat:

* 1 és 5 közötti értékek, minél magasabb az érték, annál pozitívabb az értékelés.

** A nem válaszolók számának a függvénye.

*** Ha a korrigált éta értéke 0,20 feletti.

– Adathiány vagy alacsony esetszám.

A magyarok pozitívan tekintenek a határ közelségére politikai és kulturális értelemben, az ukránok ezzel szemben 
ellentétes állásponton vannak. A gazdasági kapcsolatok tekintetében fordított helyzet állt elő: a magyar szereplők látják 
negatívan és az ukrán aktorok látják pozitívan a helyzetet. 

Amíg az állami és a privát nem profit szervezetek pozitívan értékelték minden tekintetben a határtól való távolsá-
got, és az üzleti szereplők egyetértenek velük, a civil szervezetek ellentétes állásponton vannak.
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Az ország és a szektor hatása a határ menti térség egyes attitűdjeire (megkérdezett 11. táblázat 
szereplők, ANOVA, N = kb. 50–60**)

ország/szektor

mit gondol, a szomszédos két ország határához való közelség befolyásolta-e az elmúlt öt évben a…

gazdasági 
fejlettséget?

vállalkozások 
nyereségét?

foglalkozta-
tottságot?

politikai 
kapcsolatokat?

kulturális 
kapcsolatokat?

a régió képét 
a szomszédos 

országban?

Kumulált hatáserősség (F-érték, szignifikancia szint)

Ország 4,6 (0,004)

Szektor

Korrigált R2 0,09 0,22 0,16 0,16 0,25 0,40

Átlagtól való eltérés

ország (korrigált éta)*** 0,32 0,30 0,41 0,43

Magyarország –0,31 0,30 0,36 0,49

Szlovákia – – – – – –

Ukrajna 0,24 –0,21 –0,28 –0,30

Szektor (korrigált éta)*** 0,21 0,38 0,36 0,28 0,39 0,27

Állami 0,18 0,13 0,35 0,12 0,16 –0,03

NGO –0,25 –0,29 –0,29 –0,21 –0,27 –1,70

Privát, nem profit 0,35 0,0 0,45 0,14 0,63 0,47

Üzleti 0,14 0,85 –0,50 0,73 0,02 0,52

Jelmagyarázat:

* 1 és 5 közötti értékek, minél magasabb az érték, annál pozitívabb az értékelés.

** A nem válaszolók számának a függvénye.

*** Ha a korrigált éta értéke 0,20 feletti.

– Adathiány vagy alacsony esetszám.

Végül pedig a határon átívelő projektek megítélését vizsgáltuk (12. táblázat). Itt két változó, a politikai és kulturális 
kapcsolatok jelenléte mutatkozott kiemelkedőnek. Mindkét esetben a szektornak van a legerősebb hatása: az üzleti és 
az állami szereplők értékelik legpozitívabban a határon átívelő projekteket politikai, a privát nem üzleti szereplők pedig 
kulturális tekintetben. A civil szervezetek mindkét szempontot negatívan látják.
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Az ország és a klaszter hatása a határon átívelő projektek hatására vonatkozóan* 12. táblázat 
(megkérdezett szereplők, ANOVA, N = kb. 50–60**)

ország/szektor

mit gondol, hogy a határon átívelő együttműködések az elmúlt öt évben (Eu és más 
támogatások) befolyásolták-e…

a régió 
gazdasági 

fejlettségét?

a vállalkozások 
nyereségét?

a foglalkozta- 
tottságot a 
régióban?

a politikai 
kapcsolatokat 
a határ rmenti 
régiók között?

a kulturális 
kapcsolatokat 
a határ menti 
régiók között?

Kumulált hatáserősség (F-érték, szignifikanciaszint)

Ország

Szektor 4,1 (0,01) 3,0 (0,05)

Korrigált R2 0,09 0,31 0,31 0,43 0,21

Átlagtól való eltérés

ország (korrigált éta)*** 0,25 0,41 0,25

Magyarország 0,26 0,40 0,17

Szlovákia – – – – –

Ukrajna –013 –0,25 –016

Szektor (korrigált éta)*** 0,26 0,45 0,44 0,54 0,47

Állami 0,11 0,23 0,04 0,40 0,13

NGO –0,20 –0,35 –0,14 –0,24 –0,22

Privát, nem profit 0,39 0,55 0,90 –0,52 0,59

Üzleti 0,16 –0,08 –0,41 0,58 0,13

Jelmagyarázat:

* 1 és 5 közötti értékek, minél magasabb az érték, annál pozitívabb az értékelés.

** A nem válaszolók számának a függvénye.

*** Ha a korrigált éta értéke 0,20 feletti.

– Adathiány vagy alacsony esetszám.
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Összegzés

Az ismertetett adatok kiinduló hipotézisünk közül igazolták azt, hogy a határ menti kapcsolatokban legnagyobb 
szerepe mindhárom országban az állami szervezeteknek van. Igazolódott az is, hogy a hármashatár térségében  
a legaktívabb szerepet Magyarország tölti be, és Ukrajna esetében az is kiderült, hogy a hólabdás mintavételünkbe 
legnagyobb arányban a magyar hátterű szervezetek kerültek be. Részben igazolódott csak az a feltevésünk, hogy  
a szektorok közötti kapcsolatok tekintetében a civil-állami kapcsolatok lennének a meghatározóak, ez csak azzal a meg-
kötéssel érvényes, hogy a megadott irányban van jelentősége a két szektor között a kapcsolatoknak. Sokkal informatí-
vabbnak bizonyult a szektoriális megoszlásnál a szervezetek tevékenységi köre, ennek fényében azt tapasztaltuk, hogy  
a határon átívelő kapcsolatok döntően a vállalkozásfejlesztő szereplőkre épülnek, és Magyarországon az önkormányzati 
szereplőknek van még jelentős súlya. Mindezt megerősítette a kutatásunk során egyedüliként azonosított kiegyensú-
lyozott ukrán–magyar klaszter is, ami csoportszintű együttműködésre nyújt példát. A záhonyi Kiút civil szervezet mind 
földrajzi, mind strukturális értelemben közvetítő szerepet tölt be a nyíregyházi közigazgatási és az ungvári szervezetek 
között. A dedikált közvetítők közül fontos szerepe van az ungvári magyar konzulnak és az Magyar–ukrán Iparkamará-
nak, valamint a Novico Kft.-nek, velük szemben láthatatlan a nyíregyházi ukrán és a beregszászi magyar konzul.

Irodalom

Anheier, Helmut – Hagai, Katz (2004): Network approaches to global civil society. Global civil society, 5: 206–221.
Baldassari, Delia – Diani, Mario (2007): The Integrative Power of Civic Networks. American Journal of Sociology, 113, (3): 

735–780.
Barabási, Albert-László (2003): Behálózva. Budapest: Magyar Könyvklub.
Bartal Anna Mária (2006): A hálózatelemzés gyakorlati lehetőségei és gyakorlati konzekvenciái a civil szerveze-

tek vizsgálatában – egy ernyőszervezet esettanulmánya alapján. Kutatási zárójelentés. Budapest. http://www.
szulokalapitvany.tsoft.hu/digitalcity/servlet/PublishedFileServlet/AAABZNJI/A+hálózatelemzés+lehetőségei+és+g
yakorlati+konzekvenciái+a+nonprofit+szervezetek+vizsgálatában.pdf (utolsó letöltés: 2015. 04. 07.)

Benson, J. Kenneth (1975): The interorganizational network as a political economy. Administrative Science Quarterly, 20, 
(2): 229–249.

Borgatti, Stephen P. – Foster, Pacey C. (2003): The Network Paradigm in Organizational Research: A Review and Typol-
ogy. Journal of Management, 29, (6): 991–1013.

Böröcz József (2002): A határ: társadalmi tény. Replika, 47–48 (június): 133–142. http://www.c3.hu/scripta/scripta0/rep-
lika/honlap/47/Borocz.pdf (utolsó letöltés: 2015. 04. 07.)

Czakó Ágnes – Sik Endre (1987): A „megszemélyesült” szervezetközi csereügyletekről – a mezőgazdasági nagyüze-
mek példáján. Közgazdasági Szemle, 12: 1489–1495. http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a752.pdf (utolsó 
letöltés: 2015. 04. 07.)

Diani, Mario (2003): Introduction: Social Movements, Contentious Actions, and Social Networks: From Metaphor to 
Substance? In Mario Diani – Doug McAdam (eds.): Social movements and Networks: Relational Approaches to Collec-
tive Action. Oxford: Oxford University Press.

Diani, Mario – Bison, Ivano (2004): Organizations, coalitions, and movements. Theory and Society 33, (3–4): 281–309.

http://www.szulokalapitvany.tsoft.hu/digitalcity/servlet/PublishedFileServlet/AAABZNJI/A+h�l�zatelemz�s+lehets�gei+�s+gyakorlati+konzekvenci�i+a+nonprofit+szervezetek+vizsg�lat�ban.pdf
http://www.szulokalapitvany.tsoft.hu/digitalcity/servlet/PublishedFileServlet/AAABZNJI/A+h�l�zatelemz�s+lehets�gei+�s+gyakorlati+konzekvenci�i+a+nonprofit+szervezetek+vizsg�lat�ban.pdf
http://www.szulokalapitvany.tsoft.hu/digitalcity/servlet/PublishedFileServlet/AAABZNJI/A+h�l�zatelemz�s+lehets�gei+�s+gyakorlati+konzekvenci�i+a+nonprofit+szervezetek+vizsg�lat�ban.pdf
http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/honlap/47/Borocz.pdf
http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/honlap/47/Borocz.pdf
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a752.pdf


Hálózatok  295

Határok mentén, határok felett – A magyar–szlovák–ukrán hármashatár aktorainak együttműködési hálózata  11

Diani, Mario – McAdam, Doug (eds.) (2003): Social Movements and networks: Relational approaches to collective action. 
Oxford University Press, USA.

Galaskiewicz, Joseph – Bielefeld, Wolfgang (1998): Nonprofit Organizations in an Age of Uncertainty: A Study of Organiza-
tional Change. New York: de Gruyter.

Galaskiewicz, Joseph – Bielefeld, Wolfgang – Dowel, Myron (2006): Networks and Organizational Growth: A Study of 
Community Based Nonprofits. Administrative Science Quarterly, 51 (September): 337–380.

Gerő Márton – Fonyó Attila (2013): Szektor, alszektor vagy nem szektor? Jogvédelemmel foglalkozó civil szervezetek 
kapcsolathálózatainak elemzése. socio.hu, 3, (1): 34–60. http://socio.hu/uploads/files/2013_1/2gero_fonyo.pdf 
(utolsó letöltés: 2015. 04. 07.)

Guo, C. – Acar, M. (2005): Understanding Collaboration Among Nonprofit Organizations: Combining Resource De-
pendency, Institutional, and Network Perspectives. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 34, (3): 340–361.

Granovetter, Mark (1973): The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 78, (6): 1360–1380. 
Gould, R. V. – Fernandez, R. M. (1989): Structures of mediation: A formal approach to brokerage in transaction net-

works. Sociological Methodology, 19: 89–126.
Herranz, Joaquín (2008): The multisectoral trilemma of network management. Journal of Public Administration Re-

search and Theory, 18, (1): 1–31.
Maroshegyi, Cristopher – Nagy, Sándor Gyula (2010): Out of credit: Evaluating the impact of the EU structural funds 

on Hungarian small busines growth and acces to Finance. Köz-Gazdaság, 5, (3): 113–127. http://unipub.lib.uni-corvi-
nus.hu/264/1/09-maroshegyi_nagy.pdf (utolsó letöltés: 2015. 04. 07.)

Madhavan, Ravindranath – Gnyawali, Devi R. – He, Jinyu (2004): Two’s a Company Three’s a Crowd? Triads in Coopera-
tive-Competitive Networks. The Academy of Management Journal, 47, (6): 918–927.

McCarthy, John D. – Zald, Mayer N. (1977): Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. American Journal of 
Sociology, 82, (6): 1212–1241.

Müller-Seitz, Gordon (2012): Leadership in interorganizational networks: a literature review and suggestions for future 
research. International. Journal of Management Reviews, 14, (4): 428–443. 

Perkmann, Markus (2003): Cross-Border Regions in Europe: Significance and Drivers of Regional Cross-Border Co-
Operation. European Urban and Regional Studies, 10, (2): 153–171.

Provan, Keith G. – Fish, Amy –Sydow, Joerg (2007): Interorganizational Networks at the Network Level: A Review of 
the Empirical Literature on Whole Networks. Journal of Management, 33, (3): 479–516.

Sagan, Iwona (2010): Post-Socialist Transformation, European Neighbourhood and Civil Society Networks between 
Poland, Russia and Ukraine: a Case of Multi-level Contingency European Integration. European Integration, 32, (5): 
439–456.

Tsasis, Peter (2009): The social processes of interorganizational collaboration and conflict in nonprofit organizations. 
Nonprofit Management and Leadership, 20, (1): 5–21.

Walley, Keith (2007): Coopetition: An Introduction to the Subject and an Agenda for Research. International Studies of 
Management and Organization, 37, (2): 11–31. 

http://socio.hu/uploads/files/2013_1/2gero_fonyo.pdf
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/264/1/09-maroshegyi_nagy.pdf
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/264/1/09-maroshegyi_nagy.pdf


296  Határhatások

idEnTiTáSok a HármaSHaTáron
Határmentiség



Határhatások  297

A határmentiség szerepe 
örkény AntAl – SzékElyi máriA

A hAtárok nEm puSztán elválasztanak, hanem hidat is képeznek régiók, országok között. Az országhatárok közelében 
élő emberek számára a határ lehetőségeket teremthet, de – mint például az ukrajnai magyarok esetében, akik számára 
a schengeni határok miatt nagyon nehézkessé vált a Magyarországra való belépés – sorompóként is elzárhat egymás-
tól határvidékeket. A határ közelében élni tehát jelenthet előnyöket: át lehet járni vásárolni, munkát vállalni, vállalkozást 
működtetni, az árkülönbségeket kihasználva kereskedni, esetleg csempészni, egyszóval a határmentiség megköny-
nyítheti a mindennapi megélhetést. Ugyanakkor a határ mellett élni azt is jelentheti, hogy a lakóhely zsúfolttá válik, 
a boltokban sorba kell állni, mert a sok külföldi mind ott vásárol, az utcák szemetesek lesznek, romlik a közbiztonság, 
azaz a határ közelsége veszélyeztetheti a csendes hétköznapokat. E kettősségre figyelve vizsgáljuk meg tanulmányunk 
első felében, hogy a határsávban élők mennyire látják előnyösnek vagy hátrányosnak a határ közelségét. Egyfelől be-
mutatjuk, hogy ezek a vélekedések mennyire nyugszanak tényleges, a határ másik oldalán szerzett tapasztalatokon. 
Másfelől egy komplex magyarázó modell segítségével arra keressük a választ, mi minden befolyásolja pozitív irányban 
a határmentiség megítélését, illetve melyek azok a tényezők, amelyek arra ösztönzik az embereket, hogy a határ közel-
ségére mint az életük „megrontójára” tekintsenek.

Tanulmányunk második felében a nagy elosztórendszerek közül azokkal kívánunk foglalkozni, amelyeknek az igény-
bevétele elvben a határ egyik és másik oldalán is lehetséges a határrégióban élők számára. Olyan társadalmi újraelosz-
tási rendszereket vizsgáltunk, amelynek igénybevételével kapcsolatban felmerül az igazságosság, a hatékonyság és  
a haszonelvűség szempontja is. Amikor azzal kapcsolatban vizsgáljuk az emberek véleményét, hogy egy adott ország 
polgára egy másik ország intézményrendszerének szolgáltatásait veheti igénybe, mindenképpen felvethető az igazsá-
gosság szempontja. Nevezetesen az a kérdés, hogy mennyire tekinthető igazságosnak, hogy az emberek egy bizonyos 
csoportja által finanszírozott szolgáltatást olyan emberek is igénybe vehetik, akik ennek az intézményrendszernek  
a működéséhez anyagilag nem járulnak hozzá. A haszonelvűség szempontja ezt az igazságossági megfontolást felül-
írhatja, hiszen ha az emberek azt gondolják, hogy a határ másik oldalán lévő szolgáltatásokat mindkét ország polgárai 
kölcsönösen igénybe vehetik, akkor az igazságosság szempontja már csak arra korlátozódik, hogy a kölcsönösség 
mögött megvan- e az egyensúlyi állapot. A haszonelvűség szempontjának elfogadására sarkallhatja az embereket az  
a megfontolás is, hogy ha a határ túloldalán igénybe vehető szolgáltatás magasabb színvonalú, ha időben könnyebben 
elérhető, ha anyagilag kifizetődőbb, akkor az egyén számára jobban megéri átjárni a határ túloldalára az ilyen típusú 
szolgáltatásokért. A hatékonyság szempontja inkább a szolgáltatóintézmények szempontjából vethető fel, Gondoljunk 
például az elnéptelenedő iskolákra, amelyek bezárnának, ha a határ túloldaláról nem érkezne „gyermekutánpótlás”. 
Vagy arra, hogy mennyivel kedvezőbb feltételekkel lehet fenntartani elfogadható színvonalú szakrendeléseket vagy 
kórházakat, ha az ellátás vonzáskörzete a határokon túlnyúlhatna. 
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Ennek megfelelően tanulmányunkban megvizsgáljuk azt a kérdést, hogy mit gondolnak az emberek arról, hogy az 
egészségügy és az oktatás szolgáltatásait kizárólag nemzeti keretekben szabad igénybe venni, vagy érdemes lehető-
séget biztosítani arra, hogy a határok e szempontból is átjárhatók legyenek. A válaszadóknak állást kell foglalni abban  
a kérdésben is, hogy ha lehetőség nyílik az oktatás és az egészségügy szolgáltatásainak igénybevételére a határon 
túl is, akkor a határnak ez a relativizálódása milyen hatással lenne a válaszadó személyes életére, illetve a lakóhelyéül 
szolgáló ország oktatási és egészségügyi szolgáltatásainak színvonalára. 

A határmentiség előnyei és hátrányai

A határ mentén való élés a kérdezettek több mint felének (53%) nem jelent semmiféle sajátos helyzetet. Ők úgy gon-
dolják, hogy az a tény, hogy ők a határ közelségében élnek, sem előnyökkel, sem hátrányokkal nem jár. Az itt élőknek 
több mint egyharmada (35%) viszont úgy gondolja, hogy a határ közelsége kifejezett előnyökkel jár, anélkül hogy 
bármiféle hátrányt kellene emiatt szenvedniük. 8 százalék azok aránya, akik a határmentiség előnyeit és hátrányait 
egyaránt hangsúlyozzák, és végül mindössze 4 százaléknyian kifejezetten hátrányosnak érzik a határmentiséget. 

A Magyarországon élőket a határ közelsége láthatóan hidegen hagyja (1. ábra). Ez egyaránt érvényes a szlovák és 
ukrán határ mentén élő magyarországi magyarokra. A határok túloldalán élők viszont kifejezetten előnyösnek látják a 
határ közelségét. Az az apró különbség, ami a Szlovákiában, illetve az Ukrajnában élő magyarokat megkülönbözteti  
a szlovákoktól, illetve az ukránoktól – nevezetesen, hogy számukra a határ közelsége még előnyösebbnek tűnik – nem 
szignifikáns.

1. ábra 
A határmentiség 

megítélése etnikai 
csoportok szerint 

(%)

Azok, akik a határmentiséget előnyösnek tartják, arra a kérdésre is válaszoltak, hogy ez az előny az életük mely te-
rületén érvényesül. A 2. ábra azt szemlélteti, hogy az egyes etnikai csoportok mekkora hányada tartja előnyösnek az 
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adott határrégióban a határmentiséget. Jól látható, hogy az előnyök legfontosabb forrása minden etnikai csoportban 
az, hogy a határ túloldalán olcsóbban lehet vásárolni. Az ukrajnai határ magyar oldalán élők számára ezzel meg is szű-
nik a határmentiség előnyeinek a forrása: számukra a vásárláson kívül nincs semmilyen más pozitív hozadéka a határ 
közelségének. 

2. ábra 
A határmentiség 

előnyeinek  
a forrásai etnikai 

csoportok szerint, 
azok körében, akik 
a határ közelségét 

előnyösnek (is) érzik 
(említések, %)

A határ az Ukrajnában élők számára jelenti a legtöbb előnyt. Mind az ukránok mind a magyarok szinte minden 
lehetőséget kihasználnak, legyen szó a munkalehetőségekről vagy a vállalkozásokkal kapcsolatos anyagbeszerzés-
re, értékesítésre, illetve a cégekkel kapcsolatos bürokrácia intézéséről. Szlovákiában a magyarok valamivel inkább,  
a szlovákok pedig valamivel kevésbé profitálnak a határközelségből. A különbség nyilvánvalóan a nyelvi és kulturális 
különbségekből fakad. Mint ahogy láttuk, az ukrán határ mentén élő magyarok szinte csak egyetlen dimenzióban, azaz 
a vásárlásban látják annak előnyét, hogy közel élnek a határhoz, ám a szlovák határ mentén élő magyarok sokkal több 
területen használják ki a közeli határ nyújtotta lehetőségeket. 

A határ közelsége azonban hátrányokkal is jár az ott élők szerint (3. ábra). A határok magyarországi oldalán élők tele 
vannak panasszal. Különösen az ukrán határmentieket érinti hátrányosan az, hogy a településükön sok idegen fordul 
meg, és ez szemeteléssel, illetve a közbiztonság romlásával jár együtt. Nem sokban különbözik ettől a szlovák határ 
mentén élő magyarok véleménye: ők a felsorolt hátrányt okozó tényezők mindegyikét felpanaszolják. A szlovák határ 
szlovák oldalán élők szinte alig említenek olyan hátrányos tényezőket, amelyek a határ közelségéből fakadnak. Ebben 
az elégedettségben különösen az itt élő szlovákok tűnnek ki, a szlovákiai magyarok valamivel több hátrányt vagy 
zavaró tényezőt említenek, különösen a közbiztonság romlása miatt panaszkodnak. Az Ukrajnában élők, akik annyira 
sok területen említették a határ közelségéből fakadó előnyöket, a hátrányok felemlegetésével sem fukarkodtak. Míg 
az itt élő magyarok elsősorban a szemetelés és a bevásárlóturizmus miatt, addig az ukránok elsöprő többsége a be vá-
sárlóturizmusból fakadó hátrányokra panaszkodik. 
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3. ábra 
A határmentiség 

hátrányainak  
a forrásai etnikai 

csoportok szerint, 
azok körében, akik 
a határ közelségét 

hátrányosnak (is) 
érzik (említések, %)

A határon túl szerzett tapasztalat

A kérdőívben 30 kérdéssel próbáltuk meg körüljárni a külföldön szerzett tapasztalatokat. Nemcsak a kérdezett, hanem 
a családtagok munkavállalásával, vásárlásával, szolgáltatások igénybevételével, vállalkozás létesítésével, a szürkegazda-
sághoz kapcsolható kereskedéssel (benzin, cigaretta, alkohol) kapcsolatos információkat próbáltuk beszerezni. Ezzel 
együtt azt tapasztaltuk, hogy ha a határon átnyúló minden tevékenységet számba veszünk, a kérdezetteknek csak 30 
százaléka érintett. Ez az oka annak, hogy a határ másik oldalán szerzett tapasztalatokat összevontan, egyetlen muta-
tóba sűrítve mutatjuk be (4. ábra).

Joggal feltételezhetjük, hogy a határmentiség megítélésében fontos szerepe van annak, hogy a válaszadók milyen 
tapasztalatokat szereztek a határ másik oldalán (5. ábra). Külföldi tapasztalatokban a Szlovákiában élők a leggazdagab-
bak, e tekintetben az itt élő magyarok és szlovákok között nincs semmiféle különbség. Az ukrajnai magyarok közül 
sokan szereztek határokon átívelő tapasztalatokat, az ukrajnai ukránokra ez valamivel kevésbé jellemző. A határok ma-
gyarországi oldalán élők alig mozdulnak ki saját országukból.
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4. ábra 
A határhasználat 

előfordulása etnikai 
csoportok szerint 

(%)

 

5. ábra 
A határon túl 

szerzett tapasztalat 
és a határmentiség 

megítélésének 
összefüggése (%)

Semmi meglepő nincs abban, hogy a külföldi tapasztalatot szerzők között kisebb azok aránya, akik a határmentiséget 
indifferens tényezőként értékelik. Viszont sokkal több előnyt látnak a határ közelségében, mint azok, akik nem járnak 
át a határ túloldalára. Itt minden bizonnyal egy önmagát erősítő folyamatról van szó: a külföldön szerzett tapaszta-
latok minden bizonnyal arra vezették az embereket, hogy gyakrabban átlépjék a határokat akár munkavállalás, akár 
vásárlás, akár valamilyen egyéb céllal. Van a válaszadóknak egy másik csoportja, amely ugyancsak relatíve bővelkedik 
külföldön szerzett tapasztalatokban, ám az ő véleményük kifejezetten kedvezőtlen a határmentiségről. Az ő külföldön 
szerzett tapasztalataik minden bizonnyal kedvezőtlenebbek voltak, és valószínűleg ebben szerepet játszott valamiféle 
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„kényszermozzanat”. Az ő határátlépéseiket és tapasztalataikat nem annyira az előnyszerzés motiválhatta, mint inkább  
a hazai életkörülményeik szülte kényszer. 

A 6. ábra nemcsak azt mutatja meg, hogy a kutatásban részt vevő hat etnikai csoport tagjainak volt-e módjuk külföl-
di tapasztalatszerzésre, hanem azt is, hogy ez a tapasztalatszerzés hogyan befolyásolja a határmentiség megítélését.

6. ábra 
A határon túl 

szerzett tapasztalat 
és a határmentiség 

megítélésének 
összefüggése 

etnikai 
csoportonként  

– a külföldi 
tapasztalatot 

szerzettek aránya 
(% )

A szlovák határ magyarországi oldalán élő magyarok abszolút logikusan viselkednek: a viszonylag sok tapasztalat 
arra indítja a válaszadókat, hogy inkább érzékeljék a határmentiség előnyeit. Az ukrán határ mentén élő magyarországi 
magyarok közül viszont azok, akik viszonylag sok külföldi tapasztalatot szereztek, igen megosztottak. Az egyik részük 
minden bizonnyal kedvező, a másik részük kedvezőtlen tapasztalatokat szerzett, és ennek megfelelően vélik úgy, hogy 
a határmentiség csupa előnnyel, illetve éppen ellenkezőleg, csak hátrányokkal jár. A szlovákiai magyarok véleményét a 
határ másik oldalán szerzett tapasztalatok alig befolyásolják: tekintet nélkül arra, hogy szereztek-e tapasztalatot a határ 
túloldalán, többségük a határ mentén való élést kifejezetten előnyösnek tartja. A szlovákiai szlovákok a velük együtt 
élő magyarokhoz hasonlóan fogalmazták meg a véleményüket, és a külföldön szerzett tapasztalatok számosságától 
függetlenül többségük előnyösnek érzi, hogy lakóhelyük a határ közelében van. 

Az ukrajnai magyarok külföldön szerzett tapasztalatai minden bizonnyal kedvezőek voltak, hiszen többségük kife-
jezetten előnyösnek ítéli a határ közelségét. Sőt, akik személyesen nem szereztek a határ másik oldalán tapasztalatokat, 
túlnyomórészt ők is a határmentiség előnyeit hangsúlyozzák. Az ukránok érzelmi motívumok nélkül a közgazdasági 
racionalitás által vezérelve „viselkednek”. Ha szereztek külföldön tapasztalatot, akkor markánsan fogalmazták meg a vé-
leményüket, ha nincs ilyen tapasztalatuk, akkor a határmentiséget jobbára indifferensnek látják. Értelemszerűen azok, 
akiknek van bármiféle határon túli tapasztalata, a határmentiséget előnyösnek érzik. Ez minden más etnikai csoport 
esetében is logikus elgondolás, mert az emberek akkor járnak át a határ másik oldalára mindenféle célzattal, ha ez elő-
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nyöket hoz számukra. Ily módon a határ túloldalán szerzett tapasztalatok mennyisége és a határmentiség előnyeinek 
észlelése együtt jár. 

A határmentiség megítélésének magyarázó modellje

Amikor az emberek véleményt formálnak arról, hogy a határ közelsége milyen következményekkel jár személyes éle-
tükre nézve, nyilván igen sok szempontot mérlegelnek. Magától értetődően nem mindegy, hogy milyen közel él valaki 
a határhoz, és mennyire könnyen tudja megközelíteni a határ másik oldalán lévő települések valamelyikét. A megkö-
zelítést nyilván megkönnyíti, ha a családban van személygépkocsi, de az is számít, hogy a lakóhely egy apróbb falu 
vagy egy nagyobb város, hisz az utóbbiból nagyobb valószínűséggel és gyakrabban lehet eljutni tömegközlekedés-
sel is a határ túloldalára. A határmentiség megítélésében ugyancsak fontos, hogy maga a kérdezett vagy valamelyik 
családtagja milyen tapasztalatokat szerzett a határ túloldalán, legyen szó munkavállalásról, tanulásról, szolgáltatások 
igénybevételéről, kereskedésről, árubeszerzésről vagy egyszerűen turistáskodásról. Minél nagyobb létszámú családról 
van szó, annál nagyobb az esélye annak, hogy a határ megítélése valós, a család valamelyik tagja által megélt tapasz-
talatokon nyugszik. És végül, de nem utolsósorban a társadalmi státuszpozíciónak is szerepe lehet a határközeliség 
megítélésében, hiszen úgy gondoljuk, hogy a nagyon alacsony státusz egyfajta röghöz kötöttséggel jár együtt, ami 
megakadályozza, hogy az ember valóságos benyomásokat szerezhessen a határ túloldaláról. A magasabb státuszpo-
zíció viszont lehetőséget ad arra, hogy valaki kihasználhassa a határ közelségének előnyeit. 

Az 1. táblázatban részletesen ismertetjük azt a multinominális logisztikus regressziós modellt, amely a határmenti-
ség megítélését befolyásoló tényezők szerepét mutatja be. A magas státusz, a sokrétű régiós tapasztalat, a lakóhelynek 
a határhoz való közelsége és a lakóhely városias jellege növeli annak esélyét, hogy valaki a határmentiségnek csak az 
előnyeit érzékelje. Ugyancsak pozitív megítélésére sarkall az is, ha valaki nagyobb létszámú családban él. 

Azok, akik számára a határ közelsége pozitív és negatív következményeket egyaránt hordoz, messzebb élnek a ha-
tártól, mint a csak előnyöket látók. 

Ennek megfelelően igen fontos szempont, hogy a családban legyen személygépkocsi, ami megkönnyíti a határ 
elérését. Az e csoportba tartozók véleményét is a régiós tapasztalat és a viszonylag magasabb státuszpozíció támasztja 
alá, és ebben a csoportban is gyakoribb, ha a lakóhely nagyobb lélekszámú településen van. 

Az eddig tárgyalt két csoportban nemcsak az a különbség, hogy a határ közelségét egyértelműen pozitívan meg-
ítélők közelebb élnek a határhoz, mint azok, akik ambivalens véleményt fogalmaztak meg, hanem nyilván az is, hogy a 
határ túloldalán szerzett régiós tapasztalat az egyik csoport számára kedvező volt, a másik csoport viszont kudarcokat 
is kénytelen volt elszenvedni. Ez utóbbi megjegyzésünk azért is fontos, mert a harmadik csoportba tartozók, akik a ha-
tár közelségét kifejezetten hátránynak tartják, figyelemre méltó régiós tapasztalattal rendelkeznek, de minden egyéb 
tekintetében azokra hasonlítanak, akik a határmentiséget olyan dolognak érzik, aminek semmilyen befolyása nincs az 
életükre. Úgy tűnik tehát, hogy a határ túloldalán szerzett tapasztalatok azt eredményezik, hogy az embereknek hatá-
rozott véleménye lesz arról, hogy mit is jelent számára a határ közelsége. De attól függően, hogy ezek a tapasztalatok 
pozitívak vagy negatívak, a határ közelségének megítélése is értelemszerűen változik. 
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A határmentiség megítélésének multinominális regressziós modellje (McFadden 1. táblázat 
pszeudo R-négyzet = 0,115)

Wald Szign. Exp(B)

Csak előny

Intercept 20,285 0,000

régiós tapasztalat 105,479 0,000 5,305

település-lélekszám 18,116 0,000 1,001

határtól való távolság 4,305 0,038 0,830

családlétszám 11,825 0,001 1,225

van autója 0,753 0,385 0,863

társadalmi státusz* 28,972 0,000 1,615

Ambivalens

Intercept 34,419 0,000

régiós tapasztalat 6,953 0,008 2,009

település-lélekszám 11,891 0,001 1,001

határtól való távolság 1,574 0,210 0,833

családlétszám 1,776 0,183 1,134

van autója 4,503 0,034 1,839

társadalmi státusz 4,612 0,032 1,353

Csak hátrány

Intercept 22,775 0,000

régiós tapasztalat 15,734 0,000 3,570

település-lélekszám 1,331 0,249 1,000

határtól való távolság 2,622 0,105 0,746

családlétszám 0,482 0,487 1,087

van autója 0,109 0,741 1,121

társadalmi státusz 0,089 0,765 1,056

* A kérdezettek társadalmi státusza egy olyan főkomponens, ami az iskolázottságot, a jövedelemi 
viszonyokat, a háztartás felszereltségét és a depriváltság mértékét aggregálja egy főkomponensben. 

Ha a határ szerepének megítélésében megpróbáljuk a kutatásba bevont etnikai csoportok közötti különbséget is 
figyelembe venni (2. táblázat), képszerűen azt mondhatjuk, hogy a Magyarországon élők a szlovák és az ukrán határnak 
„háttal fordulva” élnek, a Szlovákiában és Ukrajnában élők viszont „arccal fordulnak” a határ felé. 



Határmentiség  305

A határmentiség szerepe   12

A határmentiség megítélésének multinominális regressziós modellje az etnikai 2. táblázat 
csoportok figyelembevételével (McFadden pszeudo R-négyzet = 0,187)

B Wald df Szign. Exp(B)

Csak előny

Intercept –0,022 0,007 1 0,933

társadalmi státusz 0,213 4,794 1 0,029 1,237

van autója 0,365 3,969 1 0,046 1,441

régiós tapasztalat 1,212 47,152 1 0,000 3,359

moi magyar–szlovák határ –2,201 51,919 1 0,000 0,111

moi magyar–ukrán határ –2,138 49,354 1 0,000 0,118

SZLOi magyar 0,029 0,009 1 0,925 1,030

SZLOi szlovák –,371 1,150 1 0,283 0,690

UKRi magyar 0,139 0,224 1 0,636 1,149

UKRi ukrán 0a . 0 . .

Ambivalens

Intercept –1,430 14,005 1 0,000

társadalmi státusz 0,089 0,368 1 0,544 1,093

van autója 0,881 9,025 1 0,003 2,414

régiós tapasztalat 0,272 0,958 1 0,328 1,313

moi magyar–szlovák határ –2,021 19,871 1 0,000 0,133

moi magyar–ukrán határ –1,771 16,386 1 0,000 0,170

SZLOi magyar 0,081 0,034 1 0,853 1,084

SZLOi szlovák –,150 0,096 1 0,756 0,861

UKRi magyar –,581 1,565 1 0,211 0,559

UKRi ukrán 0a . 0 . .

Csak hátrány

Intercept –2,384 17,827 1 0,000

társadalmi státusz 0,119 0,424 1 0,515 1,126

van autója 0,070 0,039 1 0,843 1,073

régiós tapasztalat 1,321 15,814 1 0,000 3,745

MOi magyar–szlovák határ –0,637 1,090 1 0,296 0,529

MOi magyar–ukrán határ –0,168 0,082 1 0,775 0,845

SZLOi magyar –0,339 0,233 1 0,629 0,713

SZLOi szlovák –1,103 1,443 1 0,230 0,332

UKRi magyar –0,612 0,734 1 0,392 0,543

UKRi ukrán 0a . 0 . .

a Az etnikai/földrajzi csoportok hatását a táblázat úgy tünteti fel, hogy az ukrajnai ukránokat tekinti referenciacsoportnak. Az 
adatok értelmezésében segíthet a következő magyarázat: ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyik etnikai csoport „hajlamos” 
arra, hogy a határok közelségét indifferensnek tartó álláspontot felcserélje a határ közelségét előnyösnek tartó állásponttal, akkor 
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az azonos státuszú, azonos külföldi tapasztalattal stb. rendelkezőkön belül az ukrajnai ukránoktól mint referenciacsoporttól nem 
különböznek sem a szlovákiai magyarok, sem az itt élő szlovákok, sőt az ukrajnai magyarok sem. (Az e csoportokhoz tartozó 
esélyhányadosok nem szignifikánsak.) A magyarországi magyarok viszont mindkét határ közelében kevésbé hajlamosak a határ 
közelségét előnyösnek látni, mint a másik négy csoport tagjai.
A függő változó a határ közelségét indifferensnek tartók.

Kevésbé képszerűen tehát a Magyarországon élők között nagyon kevesen vannak, akik a határ közelségét kife-
jezetten előnyösnek látják, és még akkor sem fogalmaznak meg pozitív véleményt, ha éppen olyan státuszpozíció-
juk és régiós tapasztalatuk van, mint a Szlovákiában és Ukrajnában élőknek. Sőt, a Magyarországon élők még abban  
a csoportban is ritkán fordulnak elő, amely csoportra az jellemző, hogy a határ közelségében egyaránt látnak hátrányt 
és előnyt. Meglepő módon, azok között, akik a határ közelségét kifejezetten hátrányosnak látják, eltűnik a különbség az 
etnikai csoportok között. Ezt a kedvezőtlen véleményt csak a határok túloldalán szerzett kudarcokkal teli tapasztalatok 
magyarázzák.1 

Összességében azt látjuk tehát, hogy a Magyarországon élők számára a határ közelsége indifferens, legfeljebb 
a külföldön szerzett negatív tapasztalatok hatására fogalmazzák meg azt a véleményt, hogy a határ közelében élni 
kifejezetten hátrányt jelent. A Szlovákiában és Ukrajnában élők pedig – tekintet nélkül etnikai hovatartozásukra – stá-
tuszuktól, régiós tapasztalatuktól, a határ megközelíthetőségétől függően előnyként vagy előnyként és hátrányként 
élik meg a határmentiséget.

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele és a határ 
átjárhatósága

Ami az egészségügyi szolgáltatások határon túli igénybevételét illeti, a válaszadók több mint egyharmada (38%) úgy 
véli, hogy kölcsönös előnyökkel járhat, ha az emberek a határ mindkét oldalán szabadon megválaszthatják, hogy saját 
vagy a szomszédos országukban gyógykezeltetik magukat.

A válaszadók valamivel több, mint egynegyede (26%) úgy véli, hogy mindenkinek csak a saját országa nyújthat 
egészségügyi szolgáltatást. 8 százalékuk azon az önző állásponton van, amely szerint nekünk szabad a határ túloldalán 
gyógyulást keresni, de a határ túloldaláról ne jöjjön hozzánk senki ilyen céllal. Végül a válaszadók több mint egynegye-
de (28%) sajátos álláspontot képvisel: ők úgy gondolják, hogy a határon túlról nyugodtan fogadhatunk gyógyulásra 
vágyó betegeket, de nem lenne jó, ha mi magunk a határon túl vennénk igénybe egészségügyi szolgáltatásokat.

A válaszadóknak arra is módjuk volt, hogy érveket sorakoztassanak fel a határ átjárhatóságának megítélésével kap-
csolatban. Akár előnyösnek, akár hátrányosnak ítélték meg azt, hogy a határok átjárhatók az egészségügyi szolgáltatá-
sok igénybevételekor, álláspontjuk alátámasztására pragmatikus és morális érveket hozhattak fel.

1 Amikor arra a kérdésre kerestük a választ, hogy vajon a határmentiség megítélését más-más tényezők befolyásolják az egyes etnikai 
csoportok körében, a kis elemszámok miatt leküzdhetetlen akadályába ütköztünk. Ezekből a modellekből egyetlen tanulságot szűrhet-
tünk le: a Szlovákiában élő magyarok és szlovákok minél magasabb státuszpozícióval rendelkeznek, annál hajlamosabbak arra, hogy a 
határmentiséggel kapcsolatban markáns véleményt fogalmazzanak meg. A magas státuszúak körében gyakoribb a külföldön szerzett 
tapasztalat, közöttük kisebb arányban fordulnak elő, akik a határmentiséget indifferensnek ítélik meg, így tényleges élményeik hatására 
vagy pozitív, vagy negatív véleményt fogalmaznak meg azzal kapcsolatban, hogy a határ közelében élnek. 
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Pragmatikus érvként szolgált a kérdőívnek az az állítása, miszerint
a határ átjárhatósága azért előnyös, mert ez bevételt jelent a hazai egészségügyi intézményeknek;  z
ha mi magunk megyünk külföldre, akkor ez azért előnyös, mert jobb ellátáshoz juthatunk. z

Morális érvként szolgált az, hogy
ha befogadjuk a határ másik oldalán élőket, akkor ezzel segítjük őket; z
ha mi magunk megyünk a határ másik oldalára a gyógyulásunk érdekében, akkor ezzel erősítjük kapcsolatainkat  z
az ott élőkkel.

Ha a határ átjárhatóságát nem tartották előnyösnek az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele esetében, akkor 
a pragmatikus érvként szolgált az, hogy

a külföldiek zsúfoltságot, illetve színvonalromlást okoznak; z
ha mi magunk megyünk külföldre gyógykezeltetni magunkat, akkor az állam hagyja leromlani a hazai egészség- z
ügyi ellátások színvonalát.

A morális érvek körébe tartozott az az elgondolás, hogy
a külföldiek nem járulnak a költségekhez, tehát igazságtalan, ha ők igénybe vehetik az egészségügyi szolgálta- z
tásokat;
ha mi megyünk a határ másik oldalára, akkor ez azért veszélyes, mert növelheti a kivándorlási kedvet. z

Először a kölcsönös átjárhatóság híveinek érvrendszerét mutatjuk be. 15 százalékuk tisztán és egyértelműen pragma-
tikus érvekkel támasztotta alá álláspontját. A kölcsönös átjárhatóság híveinek van még további 15 százaléka, amelyik 
ha nem is tisztán, de a pragmatikus érveknek ad mégis nagyobb jelentőséget. Az ő számukra a határ átjárhatósága azt 
jelenti, hogy egyértelműen magasabb ellátáshoz juthat általában az ember, és a morális szempontok kisebb szerepet 
játszanak. 

Mindössze 2 százalékuk hivatkozott tisztán morális érvekre. A kölcsönös átjárhatóság híveinek több mint egyhar-
mada egyforma súllyal támasztja alá véleményét morális és pragmatikus érvekkel, függetlenül attól, hogy a határon 
túlra vagy a határon túlról történő „mozgást” ítél meg. 

A csoport egytizede ugyancsak egyforma súlyt ad a pragmatikus és morális érveknek, ám véleményüket csupán 
a határon túlról érkezők esetében fogalmazzák meg ily módon. Amikor viszont arról nyilatkoznak, hogy miért jó az, 
ha ők maguk a határ túloldalán is mehetnek orvoshoz, akkor sem a morális, sem a pragmatikus érvekkel nem értenek 
egyet. 

A kölcsönös átjárhatóság híveinek valamivel több, mint egyötöde a morális érvekre helyezi a hangsúlyt. Úgy vélik, 
hogy a határon túlról érkezők fogadása azért fontos, mert ezzel segítséget nyújtunk nekik, illetve amikor önmaguk 
látogatnak a határ másik oldalára egészségügyi okból, akkor ez erősíti az ott élőkkel való kapcsolatot. Ugyanakkor állás-
pontjuk szerint a határon túli egészségügyi ellátás színvonala nem jobb, mint a hazai, és ezáltal csökken a pragmatikus 
érvek relevanciája. 

A befogadó csoport tagjai úgy gondolják, hogy helyénvaló a határon túlról érkezők számára biztosítani az orvosi 
ellátást, ám nem helyeselnék, ha ők maguk átjárnának a határ másik oldalára ilyen céllal. Érveik között e csoport több 
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mint háromnegyede egyforma súllyal támaszkodik pragmatikus és morális érvekre, amikor az álláspontját indokolja.  
A csoport másik, kisebb hányada csak a pragmatikus érvet fogadja el, a morális szempontokat kifejezetten elutasítja. 

Az önző típusba tartozók nem szívesen látnak külföldieket a hazai egészségügyben, de azt helyénvalónak tartják, 
hogy szükség esetén külföldön kezeltessék magukat. A csoport egyik fele egyforma súllyal támaszkodik pragmatikus 
és morális érvekre, amikor elutasítja, hogy a határon túliak igénybe vehessék az ország egészségügyi szolgáltatásait, 
magára nézve viszont ugyanilyen érvek alapján megengedhetőnek tartja, hogy a határon túl keressen gyógyulást.  
A másik felük viszont pragmatikus érvekkel indokolja, hogy miért jó, ha önmaga átjárhat a határon a jobb ellátás érde-
kében.  

Végül a negyedik csoport, az elzárkózók csoportja úgy véli, hogy mindenkinek a saját országába kell keresnie  
a gyógyulását. Amikor a határon túlról érkezőktől tagadja meg az egészségügyi ellátást, akkor egyforma erősséggel 
támaszkodik pragmatikus és morális érvekre. Amikor viszont a hazaiak külföldi gyógykezelésének gondolatától idegen-
kedik, akkor erősebben támaszkodik a pragmatikus mint a morális érvrendszerre. 

Mindent összevetve bárhogy is vélekednek a határ átjárhatóságáról az emberek, álláspontjukat inkább pragmati-
kus, mint morális érvekkel támasztják alá (7. ábra). 

7. ábra 
A határ 

átjárhatóságának 
megítéléséhez 

használt érvek az 
egészségügyben 

(az érvek 
előfordulási átlaga, 

1–4 skála) 

Megjegyzés: Minimum 0, maximum 4 érvet jelölhetett meg a válaszadó.

A pragmatikus érvek túlsúlya a befogadó típusnál érvényesül a legerősebben. Viszonylag kiegyensúlyozottan tá-
maszkodnak pragmatikus és morális érvekre a kölcsönös átjárhatóság hívei. Az önzők és az elzárkózók típusába tarto-
zók valamivel inkább támaszkodnak a pragmatikus, mint a morális érvekre

A határ átjárhatóságának megítélésében nagyon nagy különbségek tapasztalhatók az egyes csoportok között (8. 
ábra). 
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8. ábra 
A határ 

átjárhatóságának 
megítélése az 
egészségügyi 
szolgáltatások 

terén a határ menti 
régiókban etnikai 
csoportok szerint 

(%)

A legélesebb különbségek az országhatárok mentén tapasztalhatók, az adott országban élő etnikai csoportok kö-
zött a különbségek jóval kisebbek. A legnyitottabbnak az Ukrajnában élők mutatkoznak, számukra a határ kölcsönös 
átjárhatósága a legelfogadottabb. Ha mégis különbséget akarunk tenni az Ukrajnában élő ukránok és magyarok kö-
zött, akkor azt mondhatjuk, hogy a magyarok valamivel inkább hajlanak a befogadó álláspont felé, az ukránok viszont 
inkább mutatkoznak önzőnek, ők maguk szívesen átjárnának a határ túlsó oldalára, és kevésbé szívesen fogadnának 
külföldieket a hazai egészségügyi ellátásban. A Szlovákiában élők valamivel kevésbé mutatkoznak nyitottnak, a határ 
kölcsönös átjárhatóságát kevésbé támogatják, mint az Ukrajnában élők. Ennek megfelelően a befogadók és az elzár-
kózók aránya is magasabb, mint Ukrajnában. A szlovákiai szlovákok és magyarok közötti különbség – ha nem is tete-
mes, de – abban nyilvánul meg, hogy a magyarok inkább a kölcsönös átjárhatóság, a szlovákok inkább a befogadás 
álláspontján vannak, de összességében mindkét etnikai csoport ugyanolyan arányban fogadna külföldieket a hazai 
egészségügyben. De míg a magyarok maguk is szívesen átjárnának a határ másik (magyar) oldalára, addig a szlovákok 
nagyobb arányban fogadnának külföldieket. Ezt az eltérést nyilvánvalóan a nyelvi nehézségek magyarázzák, részint 
pedig az, hogy a szlovákok jobb véleménnyel vannak országuk egészségügyi ellátásának színvonaláról. Legkevésbé 
nyitottnak a két határ mentén élő magyarországi magyarok mutatkoznak, különösen igaz ez az ukrajnai határrégióra. 
Míg ezen utóbbi régióban a magyarok a teljes elzárkózás hívei, és úgy gondolják, hogy mindenki a saját országában 
keressen orvoslást egészségi problémáira, addig a szlovák határ mentén élők a befogadást pártfogolják leginkább, de 
az elzárkózás gondolata sem idegen tőlük.

Jóllehet a határ átjárhatóságának kérdésében az egyes etnikai csoportok meglehetősen különböző álláspontokat 
foglaltak el, az érvrendszerükben elég nagy a hasonlóság (9. ábra).
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9. ábra 
A határ 

átjárhatóságának 
megítéléséhez 
használt érvek 
a határ menti 

régiókban 
etnikai csoportok 

szerint (az érvek 
előfordulási átlaga, 

1–4 skála)

Megjegyzés: Minimum 0, maximum 4 érvet jelölhetett meg a válaszadó.

Mindössze a határ magyarországi oldalán élők esetében kapnak viszonylag nagy súlyt a morális érvek, amelyekkel 
– mint láttuk – az elzárkózó álláspontjukat támasztják alá. A szlovák és az ukrán oldalon élők esetében viszont a prag-
matikus érvek túlsúlya érvényesül, jóllehet az Ukrajnában élők esetében ezek az érvek leginkább a kölcsönös átjárható-
ságot, a Szlovákiában élők esetében viszont a befogadást és a kölcsönös átjárhatóságot támasztják alá. 

Az oktatás igénybevétele és a határ átjárhatósága

Ami az oktatás határon túli igénybe vételét illeti, a válaszadók majdnem fele (42%) véli úgy, hogy kölcsönös előnyökkel 
járhat, ha az emberek a határ mindkét oldalán szabadon megválaszthatják, hogy saját vagy a szomszédos országukban 
járatják gyerekeiket iskolába.

A határ menti régiókban élők egyharmada (34%) szívesen látja a határon túlról érkező gyerekeket saját országának 
iskoláiban, de elzárkózik attól a gondolattól, hogy saját családjából valaki a határ túloldalán tanuljon. Szinte teljesen 
hiányzik az önzők típusa (arányuk mindössze 6%). Ők azok, akik szívesen veszik igénybe az oktatást a határ túloldalán, 
de a határ túloldaláról érkezőket nem fogadnák be a saját oktatási rendszerébe. Az elzárkózók aránya kevesebb mint 
egyötöd (18%). Ők úgy vélik, hogy mindenki a saját országában járjon iskolába. Összességében az oktatásban nagyobb 
nyitottság tapasztalható, sokkal többen pártolják a határok átjárhatóságát, mint az egészségügyi szolgáltatások igény-
bevétele esetében.

Akárcsak az egészségügyi szolgáltatások esetében, itt is módja volt a válaszadóknak arra is, hogy érveket sorakoz-
tassanak fel a határ átjárhatóságának megítélésével kapcsolatban. Akár előnyösnek, akár hátrányosnak ítélték meg azt, 
hogy a határok átjárhatók az oktatás igénybevételekor, álláspontjuk alátámasztására pragmatikus és morális érveket 
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hozhattak fel. pragmatikus érvként szolgált a kérdőívnek az az állítása, miszerint a határ átjárhatósága azért előnyös, 
mert bevételt hoz a hazai oktatási intézményeknek, ha pedig mi magunk megyünk külföldre, akkor az azért előnyös, 
mert magasabb színvonalú oktatáshoz juthatunk. morális érvként szolgált az, hogy ha befogadjuk a határ másik olda-
lán élőket, akkor segítjük őket, illetve ha mi magunk küldjük a gyerekeinket a határ másik oldalára tanulni, akkor erősít-
jük kapcsolatainkat az ott élőkkel.

Ha a határ átjárhatóságát nem tartották előnyösnek az oktatás igénybevétele esetében, akkor pragmatikus érvként 
szolgált az, hogy

a külföldiek zsúfoltságot, illetve színvonalromlást okoznak; z
ha a gyerekeink külföldre mennek tanulni, akkor az állam hagyja leromlani a hazai iskolák színvonalát. z

A morális érvek körébe tartozott az az elgondolás, hogy
a külföldiek nem járulnak a költségekhez, tehát igazságtalan, ha ők igénybe vehetik az ingyenes oktatást; z
ha mi megyünk a határ másik oldalára, akkor ez azért veszélyes, mert növelheti a kivándorlási kedvet. z

A határok kölcsönös átjárhatóságának hívei közül 12 százalék kizárólag pragmatikus érvekre támaszkodott, és mind-
össze 3 százalék azok aránya, akik csak morális szempontokkal érveltek. Közel felük egyformán támaszkodik pragmati-
kus és morális érvekre. A fennmaradó rész (37%) többsége a morális szempontoknak ad nagyobb súlyt (28%), a kisebb 
rész (9%) pedig a pragmatikus szempontokat részesíti előnyben.

A befogadó csoport tagjai úgy gondolják, hogy helyénvaló a határon túlról érkezők számára lehetővé tenni a ta-
nulást, ám nem helyeselnék, ha ők maguk vagy a gyerekeik átjárnának a határ másik oldalára ilyen céllal. Ellentétben 
viszont a kölcsönös átjárhatóság híveivel, a befogadók mindegyike talált érvet álláspontja alátámasztására. 8 százalékuk 
tisztán pragmatista, alig több mint 1 százalékuk tisztán morális érveket használt, a többiek mindkét érvrendszerre tá-
maszkodtak.

Az önző típusba tartozók nem szívesen látnak külföldi diákokat a hazai oktatási rendszerben, de azt helyénvalónak 
tartják, hogy szükség esetén ők vagy a gyerekeik külföldön tanuljanak. A csoport egyik fele (45%) egyforma súllyal tá-
maszkodik pragmatikus és morális érvekre, amikor elutasítja, hogy a határon túliak igénybe vehetik az ország oktatási 
szolgáltatásait, magára nézve viszont ugyanilyen érvek alapján megengedhetőnek tartja, hogy a határon túl keressen 
maga vagy a gyerekei számára iskolát. (A fennmaradó 55 százalék fele részben pragmatikus, a másik fele morális érvek-
nek ad nagyobb súlyt.)

Végül a negyedik csoport az elzárkózók csoportja, akik úgy vélik, hogy mindenkinek a saját országába kell tanulnia. 
Amikor a határon túlról érkezőktől tagadja meg az oktatást, akkor egyforma erősséggel támaszkodik pragmatikus és 
morális érvekre. Amikor viszont a hazaiak külföldön igénybe vett oktatásáról formál véleményt, akkor erősebben tá-
maszkodik a pragmatikus, mint a morális érvrendszerre. 

Összességében az oktatás tekintetében az érvrendszerek sokkal kiegyensúlyozottabbak, mint ahogy azt az egész-
ségügy esetében láttuk. A morális szempontoknak nagyobb a súlyuk, mint az egészségügynél tapasztaltuk (10. ábra). 
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10. ábra 
A határ 

átjárhatóságának 
megítéléséhez 

használt érvek az 
oktatásban (az 

érvek előfordulási 
átlaga, 1–4 skála)

Megjegyzés: Minimum 0, maximum 4 érvet jelölhetett meg a válaszadó.

A határ átjárhatóságának kérdésében az oktatás terén az egyes etnikai csoportok álláspontja kevésbé különbözik 
attól, amit az egészségügy esetében tapasztaltunk. Legjobban a határ magyarországi oldalán élők véleménye tér el: az 
oktatásban sokkal kevésbé elzárkózók, és a modális álláspont a befogadás (11. ábra). 

11. ábra 
A határ 

átjárhatóságának 
megítélése az 
oktatás terén 
a határ menti 

régiókban etnikai 
csoportok szerint 
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Az Ukrajnában élők az oktatás területén is a határ kölcsönös átjárhatóságának elvét pártolják, és az ukrajnai magya-
rok és ukránok álláspontja alig különbözik. A Szlovákiában élők is nyitottak, de míg az ukrajnaiak azt tartják, hogy a ha-
tár mindkét oldalról átjárható legyen, addig a Szlovákiában élők – különösen a szlovákok – a befogadást is preferálják. 
Összességében azonban megállapítható, hogy az oktatás tekintetében minden etnikai csoport nyitottabb álláspontot 
foglal el, mint az egészségügy kérdésében. 

A különböző etnikai csoportok eltérő érvekkel támasztják alá álláspontjukat, amikor a határ átjárhatóságának kér-
désében állást foglalnak (12. ábra). 

12. ábra 
A határ 

átjárhatóságának 
megítéléséhez 

felhasznált 
érvek az oktatás 

terén a határ 
menti régiókban 

etnikai csoportok 
szerint (az érvek 

előfordulási átlaga, 
1–4 skála)

Megjegyzés: Minimum 0, maximum 4 érvet jelölhetett meg a válaszadó.

Minden etnikai csoport esetében nagyobb szerep jut a morális érveknek, mint amikor az egészségügy kérdésében 
foglaltak állást. A magyarországi magyarok érveléstechnikája meglehetősen sajátos: ők éppen olyan arányban hasz-
nálnak praktikus és morális érveket akkor is, amikor egy meglehetősen elzárkózó álláspontot támasztanak alá az egész-
ségügy esetében, és akkor is, amikor egy sokkal nyitottabb álláspont mellett érvelnek az oktatás kérdésében. Mind  
a Szlovákiában, mind az Ukrajnában élőkre jellemző, hogy a pragmatikus és morális érvek szerepe kiegyensúlyozott. 
Úgy tűnik, hogy a válaszadók fontos morális kérdésnek érzik, hogy a fiatal generációk számára a határmentiség min-
den lehetséges előnyét kihasználják, és ebben a kérdésben nemcsak a saját etnikai csoportjukhoz tartozó fiatalokra 
gondolnak, hanem a határ mindkét oldalán élőkre. 
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Összegzés a határ átjárhatóságának megítéléséről

Jóllehet az egészségügy és az oktatás nem fedi le az élet összes olyan dimenzióját, amelyben a határmentiségnek 
szerepe lehet, mégis érdemes e két területtel kapcsolatos álláspontokat együttesen is szemügyre venni. 

A határ menti régiókban élők közel egyharmada (31%) a határ kölcsönös átjárhatóságának híve. További közel egy-
harmaduk (31%) a befogadás, illetve legalább az egészségügy vagy az oktatás területén a kölcsönös átjárhatóság híve. 
A bezárkózás, illetve az önzés álláspontját a válaszadók kevesebb mint egyötöde osztja (18%). További egyötödük 
(21%) nagyon különböző álláspontot foglal el az egészségügy és az oktatás kérdésében. Ebben a csoportban nagyon 
szélsőséges vélemények is találhatók, például az egészségügy területén a teljes elzárkózás és az oktatásban a teljes 
nyitottság is megfér egymással. (E csoport kívánatos további bontásának az elemszámkorlátok szabnak határt.)

Ha a határ átjárhatóságával kapcsolatos vélekedések szociodemográfiai hátterét akarjuk felrajzolni úgy, hogy köz-
ben az egyes etnikai csoportok szerepét is figyelembe vesszük, akkor a mutinominális regressziós modellt kell segít-
ségül hívni (3. táblázat).

A modell tanulsága szerint a teljes nyitottság álláspontját elfoglalók és a befogadás felé hajlók között nincs különb-
ség a szociodemográfiai pozíció tekintetében. Eltérések csak az etnikai csoportok mentén tapasztalhatók, de ezek  
a különbségek elsősorban mint országkülönbségek jelentkeznek. A Magyarországon élők esetében van a legnagyobb 
esélye annak, hogy a teljes nyitottság helyett ezt a szűkkeblű megoldást választják, ennél valamivel nyitottabbak 
a Szlovákiában élők, és a legnyitottabbak az ukrajnaiak. Más a helyzet, ha a teljes nyitottság álláspontján lévőket az 
elzárkózókkal vetjük össze. Itt ugyanis nagy szerepe van a szociodemográfiai tényezőknek. Minél iskolázottabb valaki 
és minél jómódúbb az a háztartás, amelyben él, minél inkább jellemző a családra, hogy szereztek külföldön munka-
tapasztalatot, annál inkább hajlanak az emberek a határ teljes nyitottságának álláspontjára, és távolodnak az elzárkózó 
elképzeléstől. Előzetes elképzeléseink szerint az életkornak és a családban nevelkedő kiskorú gyerekeknek befolyása 
van arra, hogy az emberek mit gondolnak az egészségügy, illetve az oktatás szolgáltatásainak határon átívelő igénybe-
vételének lehetőségeiről. Az adatok azonban azt bizonyították, hogy ez a befolyás nem érvényesül.2

Ami igazán meglepő: ha azonos iskolázottságú, vagyoni helyzetű, azonos külföldi tapasztalatot szerzett embereket 
hasonlítunk össze, akkor az országhatás megszűnik. Nincs különbség az ukránok, szlovákok, magyarok között, a kü-
lönbséget a szociodemográfiai pozíció okozza. 

Az etnikai csoportok között egy apróbb különbség mégis kimutatható. Ha a határon átívelő szolgáltatás igény-
bevételének megítélését csak a két szélsőséges álláspont vizsgálatára szűkítjük, akkor azt tapasztaljuk, hogy az ukrán 
határ mentén Magyarországon élők, amennyiben kiskorú gyerekeik révén érintettek, illetve bizonyos jómódban élnek, 
félnek a határ e szempontú átjárhatóságától, és nagy valószínűséggel a „zárt” csoportba tartoznak. 

A Szlovákiában élő magyarok éppen ellenkezőleg: ha van a családjukban iskoláskorú gyerek, akkor nagyon is pár-
tolják azt a lehetőséget, hogy a határ másik oldalán járjanak iskolába, vagy vehessék igénybe az egészségügyi szolgál-
tatásokat. 

Összegezve tehát úgy tűnik, hogy a tanulmányunkban említett szempontok közül a haszonelvűség az a motívum, 
amely a határ e szempontból való átjárhatóságának megítélését befolyásolja.

2 Nemcsak arról van szó, hogy a kor, illetve a kiskorú gyerekek léte ebben a modellben hatástalan, amikor az egészségügyi, illetve oktatási 
szolgáltatások határon túli igénybevételének lehetőségeit megítélik, hanem akkor is, amikor egyszerűen az életkor, illetve a kiskorú gyere-
kek léte és e vélekedések összefüggéseit vizsgáljuk. 
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Az egészségügy és az oktatás határon túli igénybevétele megítélésének komplex 3. táblázat 
magyarázó modellje (McFadden pszeudo R-négyzet = 0,085

B Wald df Szign. Exp(B)

Egyoldalú és nyitott

Intercept –1,957 6,376 1 0,012

iskolázottság 0,019 1,087 1 0,297 1,019

igazi régiós munkatapaszt. 0,137 1,344 1 0,246 1,147

neme –0,080 0,168 1 0,682 0,924

háztartásvagyon –0,032 3,506 1 0,061 0,969

MOi magyar–szlovák határ 3,241 28,893 1 0,000 25,562

MOi magyar–ukrán határ 2,421 17,866 1 0,000 11,256

SZLOi magyar 0,989 4,483 1 0,034 2,688

SZLOi szlovák 1,248 5,774 1 0,016 3,483

UKRi magyar 0,688 2,747 1 0,097 1,989

UKRi ukrán 0a . 0 . .

Vegyes

Intercept –0,504 0,070 1 0,791

iskolázottság –0,033 0,407 1 0,523 0,968

igazi régiós munkatapaszt. 0,007 0,002 1 0,962 1,007

neme 0,156 0,540 1 0,463 1,169

háztartásvagyon –0,038 3,990 1 0,046 0,963

MOi magyar–szlovák határ 1,524 1,512 1 0,219 4,592

MOi magyar–ukrán határ 0,968 0,620 1 0,431 2,634

SZLOi magyar 0,204 0,078 1 0,781 1,226

SZLOi szlovák 0,456 0,355 1 0,551 1,578

UKRi magyar 0,328 0,536 1 0,464 1,388

UKRi ukrán 0a . 0 . .

Elzárkózó és önző

Intercept 6,498 3,483 1 0,062

iskolázottság –0,264 7,682 1 0,006 0,768

igazi régiós munkatapaszt. –2,027 4,424 1 0,035 0,132

neme 0,140 0,337 1 0,561 1,150

háztartásvagyon –0,023 1,218 1 0,270 0,978

MOi magyar–szlovák határ –2,406 1,152 1 0,283 0,090

MOi magyar–ukrán határ –2,900 1,665 1 0,197 0,055

SZLOi magyar –1,449 1,148 1 0,284 0,235

SZLOi szlovák –1,133 0,699 1 0,403 0,322

UKRi magyar 0,060 0,004 1 0,947 1,062

UKRi ukrán 0a . 0 . .

a A függő változó a nyitott.
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A határon túli területek szubjektív közelsége
koltAi JúliA – ligEti AnnA SárA

Az Egyén lokáliS identitásának alapja a földrajzi közelség, az egy térben élés, az ehhez a térhez való kötődés (Pálné 
Kovács 2000). Olyan része ez társadalmi identitásunknak, amely egy földrajz kategóriákkal körülírható csoport tagjának 
határoz meg minket (Murányi–Szoboszlai 2000). A földrajzi tér persze önmagában nem elegendő a lokális identitás ki-
alakításához, hiszen ehhez egyéb kulturális tartalmak is hozzátartoznak, melyek jelentést kapcsolnak a földrajzi térhez. 

A határon élők lokális identitása több szempontból is összetett jelenség, hiszen a földrajzi teret és az ahhoz kapcso-
lódó tartalmakat is átszeli az országhatár. A határ egyrészről fizikai választóvonal: a határon való átlépés lehetőségei 
törvények által szabályozott folyamatok, emellett a fizikai mozgást meghatározó infrastruktúrák, mint az úthálózatok 
vagy a tömegközlekedés szervezése szintén az államok által meghatározottan, a határok elhelyezkedéséhez illesz-
kedve kialakított hálózatok. A határ a közlekedésen kívül sok egyéb rendszert is elválaszt, hiszen itt ér véget az állami 
szabályozás. A határ két oldalán más pénznemet, adórendszert és törvényeket találunk, hogy csak néhányat emeljünk 
ki a számos példa közül. A határ azonban meghatározhat kulturális identitástartalmakat is, hiszen – Közép-Európában 
kiemelten – történelmi és politikai képződmény, része a nemzeti identitásunknak, a mindennapi politikai események-
nek, vagy akár a családtörténetünknek; meghatározza többek között a nyelvhasználatot, és a többség-kisebbség vi-
szonyokat is (Wilson–Donnan 1998).

Tanulmányunkban nem vizsgáljuk részletesen a határok által befolyásolt lokális identitáselemeket, inkább a határ 
menti lokális identitás egy fontos indikátorát emeljük ki: a határ túloldalához érzett szubjektív közelséget. Ezt a jelensé-
get magyarázzuk olyan, a mindennapi életet erősen meghatározó tényezőkkel, melyeket a „határ-lét” által befolyásolt, 
lokális identitásformáló elemeknek tartunk, például az egyén kapcsolati hálójával, etnikai hovatartozásával és nyelv-
használatával, valamint a mindennapi ügyek intézésének helyével. 

A határon túli területek felé érzett szubjektív közelséget mind a magyar–szlovák, mind a magyar–ukrán határ men-
tén megvizsgáljuk. A szemközti régió felé irányuló érzületek kiemelten fontosak a „határ-lét” szempontjából: a határ 
közelségéből adódó lehetőségek kihasználtságát ugyanis véleményünk szerint nagyban meghatározza a határon túli 
területekhez fűződő viszony. 

A határon túli régióhoz való szubjektív közelség mérése

A kutatás a magyar–szlovák és a magyar–ukrán határ mentén élőkre összpontosult. A kutatás mintavételéből adódóan 
jól elkülöníthetőek azon települések, melyek a magyar–szlovák vagy a magyar–ukrán határhoz vannak közel. Feltéte-
lezhetjük, hogy a határmentiséget erősebben befolyásolja az a régió, amely közvetlenül a határ túloldalán helyezkedik 
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el, mint egy olyan, amely földrajzilag szintén közel van, ám közvetlenül nem olyan könnyen elérhető. Ez alapján a kér-
dőívben szereplő kérdést elemzésünkben csak azokra vonatkoztatjuk, akik az adott határ túloldalán élnek.1 

Mint korábban láttuk (lásd Sik írását kötetünk 2. fejezetében), míg Szlovákiában és Ukrajnában a határ menti terüle-
tek nemzetiségileg vegyes képet mutatnak, addig a magyarországi oldal homogénebb képet mutat nemzetiségi ho-
vatartozás tekintetében. Ugyanakkor a határ menti szlovákiai régiókban a szlovák nemzetiségűek mellett nagy szám-
ban élnek magyar nemzetiségűek is, ahogy Kárpátalján is magas az ukránok mellett a magyar nemzetiségek aránya. 
Feltételezzük, hogy a határ túlsó feléhez érzett közelséget erősen befolyásolja a nemzetiségi hovatartozás. 

A határ túloldalához való szubjektív közelség  
földrajzi-nemzetiségi hovatartozás mentén

Ezek alapján a határhoz való szubjektív közelség vizsgálatakor elengedhetetlenül fontos a területi hovatartozás és  
a nemzetiségi hovatartozás figyelembe vétele. Az 1. táblázat a határ túloldala felé érzett szubjektív közelségre adott 
válaszokat mutatja a fenti szempontok alapján képzett tipológia mentén. 

A határ túloldalához való szubjektív közelség földrajzi-nemzetiségi  1. táblázat 
hovatartozás mentén (%)

alminta / a határ túloldalához érzett közelség Egyáltalán nem 
érzi közel

közel is érzi 
meg nem is

nagyon közel 
érzi Összesen

Szlovák–magyar határon magyarországi magyar 49 39 12 100

Szlovák–magyar határon szlovákiai magyar 12 57 32 100

Szlovák–magyar határon szlovákiai szlovák 34 58 8 100

Ukrán–magyar határon magyarországi magyar 38 47 16 100

Ukrán–magyar határon ukrajnai magyar 13 48 39 100

Ukrán–magyar határon ukrajnai ukrán 31 53 16 100

Összesen 31 48 21 100

A khí-négyzet szignifikanciája: 0,000; a Cramer-féle V értéke: 0,256. 

A megkérdezettek kicsit kevesebb, mint harmada egyáltalán nem érzi közel magához a határon túli régiót, majd-
nem felük közel is érzi magához meg nem is, és minden ötödik megkérdezett nagyon közel érzi magához a határon 
túli régiót. Az első táblázat alapján elmondható, hogy a földrajzi-nemzetiségi tipológia és a határhoz való szubjektív 
közelség között szignifikáns, közepes erősségű összefüggés van. A nem Magyarországon élő magyar nemzetiségűek 
azok, akik legmagasabb arányban érzik nagyon közel magukhoz a határon túli területet, esetünkben Magyarországot 

1 A határon túli régióhoz való szubjektív közelséget a kérdőívben a következő kérdés mérte:  
Mennyire érzi közel magához érzelmileg a határon túli magyarországi/szlovákiai/ukrajnai régiót?  
1 – egyáltalán nem érzi közel; 2 – közel is érzi meg nem is; 3 – nagyon közel érzi
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Mindkét vizsgált határ mentén ennél jóval alacsonyabb arányban választották a „nagyon közel érzi” válaszlehetőséget 
a magyarországi magyar megkérdezettek. A szlovák–magyar határ magyarországi felén élők 12 százaléka, a magyar–
ukrán határ magyarországi oldalán élők 16 százaléka érzi nagyon közel magát a szemközti Felvidéki, illetve Kárpátaljai 
régióhoz. Látható, hogy a kvázidiaszpóra lét erősen befolyásolhatja a szemközti országhoz fűződő viszonyt. A fenti 
eredmények ismeretében különösen érdekes kiemelni, hogy a Kárpátalján élő ukránoknak ugyanakkora hányada (16%) 
érzi nagyon közel magához a határon túli magyarországi területet, mint az ukrán–magyar határ magyarországi felén 
élő megkérdezettek. Ez az arány ráadásul magasabb, mint a szlovák–magyar határ innenső felén élők esetében. A határ 
túloldalához legalacsonyabb arányban a szlovákiai szlovákok érzik magukat nagyon közel. Összességében tehát lát-
hatjuk, hogy a határ túloldala felé érzett szubjektív közelség nagyon eltérő mintázatot mutat a különböző területek és 
nemzetiségi csoportok mentén, mivel azonban ebben más tényezők is szerepet játszhatnak, fontosnak tartottuk más 
okok mentén is magyarázni a fennálló különbségeket. 

A határon túli régióhoz való szubjektív kötődés komplex modellje

Ahhoz tehát, hogy mélyebben megértsük a határhoz való szubjektív közelséget befolyásoló tényezőket, a további 
vizsgálatok során a földrajzi és nemzetiségi hovatartozáson felül nyolc magyarázó változó mentén vizsgáltuk ennek 
alakulását. Ennek érdekében egy komplex modell felállítására vállalkoztunk, melyben elsődleges magyarázó változóink 
a következők voltak2: a családon belüli határon túli munkavállalás; határon túli nyelv ismerete; nemzetiség; határon túli 
kapcsolatok; a határon túli ügyintézés gyakorisága; a határ túloldalán élő nemzet tagjaiba vetett bizalom; elégedettség 
és a földrajzi-nemzetiségi hovatartozás. Ezek mellett kontrollváltozóként bevontuk még az elemzésbe a kérdezett ne-
mét, életkorát, iskolai végzettségét és háztartásának vagyoni helyzetét is, hogy kiszűrjük a különböző csoportok közti 
strukturális tényezők hatását.

A komplex modell megalkotására a függő változó mérési szintjét figyelembe véve multinomiális logisztikus regresz-
szióval vállalkoztunk. A végső modell eredményei a 2. táblázatban láthatók.

A határon túli régióhoz való szubjektív közelség komplex modellje2. táblázat 

közel is érzi 
meg nem is

nagyon közel 
érzi

Kérdezett neme: férfi (ref.: nő) 1,221 0,969

Életkor 1,020** 1,026**

Iskolai végzettség: általános iskola (ref.: felsőfok) 0,997 1,224

Iskolai végzettség: szakma (ref.: felsőfok) 0,987 0,899

Iskolai végzettség: középfok (ref.: felsőfok) 1,380 1,362

Háztartás vagyoni helyzete 1,015 1,007

folytatódik

2 A független változók részletes leírását lásd a Függelékben.
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közel is érzi 
meg nem is

nagyon közel 
érzi

Dolgozott/dolgozik-e bárki a háztartásból a határon túl: nem (ref.: dolgozik/dolgozott) 0,912 1,084

Beszéli-e bárki a háztartásból a határon túli ország nyelvét: nem (ref.: beszéli) 0,269** 0,214*

Van-e bárki a családban, akinek a nemzetisége a határon túli (ref.: nincs) 0,616 0,309

Rokonok és barátok száma a határ túloldalán 1,050*** 1,061***

Mennyire bízik a határ túloldalán található nemzet tagjaiban: egyáltalán nem  
(ref.: feltétlenül igen)

0,036** 0,018***

Mennyire bízik a határ túloldalán található nemzet tagjaiban: inkább bizalmatlan  
(ref.: feltétlenül igen)

0,126 0,055**

Mennyire bízik a határ túloldalán található nemzet tagjaiban: általában megbízik  
(ref.: feltétlenül igen)

0,118* 0,053**

Hányféle ügyet intéznek a háztartás tagjai a határon túl 1,510** 1,737***

Elégedettség 1,518** 2,280***

Alminta: szlovák–magyar határon magyarországi magyar  
(ref.: szlovák–magyar határon szlovákiai szlovák)

0,970 3,409

Alminta: szlovák–magyar határon szlovákiai magyar 
 (ref.: szlovák–magyar határon szlovákiai szlovák)

0,639 1,178

Alminta: ukrán–magyar határon magyarországi magyar  
(ref.: szlovák–magyar határon szlovákiai szlovák)

2,208* 8,377***

Alminta: ukrán–magyar határon ukrajnai magyar  
(ref.: szlovák–magyar határon szlovákiai szlovák)

0,465 1,697

Alminta: ukrán–magyar határon ukrajnai ukrán (ref.: szlovák–magyar határon szlovákiai szlovák) 0,806 1,696

A modell szignifikanciája (khí-négyzet próba): 0,000; a megmagyarázott hányad: 17,5%; N = 872
Referenciacsoport: egyáltalán nem érzi közel.
* 5%-os szinten szignifikáns, ** 1%-os szinten szignifikáns, *** 0,1%-os szinten szignifikáns

A multinomiális logisztikus regressziós modellünk szignifikáns volt, a megmagyarázott hányad viszonylag magas-
nak tekinthető (17,5%). A függő változó magyarázatakor referenciacsoportunk az „egyáltalán nem érzi magát közel” 
válaszlehetőség volt. 

A 2. táblázat alapján elmondható: az, hogy a háztartásból dolgozik-e valaki a határ túloldalán, továbbá hogy van-e 
olyan a családban, akinek a nemzetisége határon túli, nem befolyásolja szignifikánsan a határhoz való szubjektív közel-
ség érzését. Úgy tűnik tehát, hogy a határon átnyúló kapcsolatok e két dimenziója nem befolyásolja az érzelmi kötődés 
alakulását. Hasonló eredményekről számolhatunk be a földrajzi-etnikai tipológia esetében is. Ennél a független válto-
zónál a szlovákiai szlovákokat választottuk referenciacsoportnak (mivel az ő esetükben volt a legalacsonyabb az erősen 
kötődők aránya, így jó viszonyítási pontnak bizonyultak). Az eredmények azt mutatták, hogy a tipológia kategóriái 
közül mindössze az ukrán–magyar határ magyarországi felén élők különböznek szignifikánsan a szubjektív közelség 
tekintetében a szlovákiai szlovákoktól. Az esélyhányadosok alapján az ukrán–magyar határ magyarországi felén élők 
nagyobb eséllyel érezik magukat közelebb a határ másik oldalához, mint a szlovákiai szlovákok (esélyhányadosok: 2,2 
és 8,37).
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A szignifikáns független változók eredményei alapján: ha valaki nem beszéli a határon túli terület nyelvét, vagy 
nem bízik feltétlenül a határon túli nemzet tagjaiban, akkor valószínűleg szubjektíve távolabb fogják érezni magukat  
a határ túloldalától. Minél több kapcsolata van, és minél több ügyet intéznek a határ túloldalán, annál inkább közel érzi 
magát valaki a határ túloldalán található régióhoz. Érdekes, hogy ugyanez mondható el az elégedettségről is: minél 
elégedettebb valaki, annál közelebb érzi magához a határ túlsó oldalát. Eszerint nem az elégedetlenség az, ami köze-
lebb hozza a szemközti régiót, hanem éppen az elégedettség, ami a szubjektív közelséghez vezet. A várthoz képest 
fordított hatás egyik lehetséges magyarázata, hogy az elégedetlenség kevésbé kapcsolódik racionális indokokhoz, mi-
vel feltételezhető, hogy a kevésbé jó helyzetben lévők vágyódnak inkább a szomszéd területekre. A modell elemzése 
alapján tehát elmondható, hogy bár sok dimenzió van hatással a határ túloldala felé érzett szubjektív közelségre, ám  
a kvázidiaszpóra tudat nem tartozik ezek közé. Másként, amennyiben kontroll alatt tartjuk a fent bemutatott változókat, 
az 1. táblázatban látott eredmények eltűnnek.

Ahogy azt a 2. táblázatban bemutatott modellben láthattuk, a különböző földrajzi és nemzetiségi csoportok nem 
különböznek a határ túloldala felé érzett szubjektív közelség tekintetében. Éppen emiatt viszont azt is érdemes meg-
vizsgálni, hogy az egyes csoportokban különböznek-e azon tényezők, melyek erre a fajta kötődésre hatnak. Mivel  
a csoportok kis elemszáma miatt nem volt lehetőségünk a hatások különbségének vizsgálatára minden alcsoportban, 
ezért úgy döntöttünk, hogy legalább a két határ közti különbségeket megpróbáljuk feltárni. Ez alapján elkészítettük  
a modellünket külön a magyar–szlovák határ mentén élőkre és külön a magyar–ukrán határ közelében lakókra (3. 
táblázat).

A határon túli régióhoz való szubjektív közelség a szlovák–magyar és  3. táblázat 
az ukrán–magyar határon

Szlovák–magyar határ ukrán–magyar határ

közel is érzi 
meg nem 

is

nagyon 
közel érzi

közel is érzi 
meg nem 

is

nagyon 
közel érzi

Kérdezett neme: férfi (ref.: nő) 1,249 0,619 1,234 1,163

Életkor 1,033* 1,021 1,012 1,034**

Iskolai végzettség: általános iskola (ref.: felsőfok) 1,112 7,731** 1,030 0,476

Iskolai végzettség: szakma (ref.: felsőfok) 0,739 1,330 1,455 0,968

Iskolai végzettség: középfok (ref.: felsőfok) 1,023 1,193 1,985 1,625

Háztartás vagyoni helyzete 0,978 0,975 1,047* 1,029

Dolgozott/dolgozik-e bárki a háztartásból a határon túl: nem  
(ref.: dolgozik/dolgozott)

1,924 0,709 0,661 1,001

Beszéli-e bárki a háztartásból a határon túli ország nyelvét: nem 
(ref.: beszéli)

0,356 1,491 0,166* 0,052**

Van-e bárki a családban, akinek a nemzetisége a határon túli  
(ref.: nincs)

0,443 0,173 1,122 0,576

Rokonok és barátok száma a határ túloldalán 1,053* 1,085** 1,048* 1,051*

folytatódik
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Szlovák–magyar határ ukrán–magyar határ

közel is érzi 
meg nem 

is

nagyon 
közel érzi

közel is érzi 
meg nem 

is

nagyon 
közel érzi

Mennyire bízik a határ túloldalán található nemzet tagjaiban: 
egyáltalán nem (ref.: feltétlenül igen)

0,075* 0,056* 0,00*** 0,00***

Mennyire bízik a határ túloldalán található nemzet tagjaiban: 
inkább bizalmatlan (ref.: feltétlenül igen)

0,185 0,125 0,00*** 0,00***

Mennyire bízik a határ túloldalán található nemzet tagjaiban: 
általában megbízik (ref.: feltétlenül igen)

0,264 0,142 0,00*** 0,00***

Hányféle ügyet intéznek a háztartás tagjai a határon túl 1,304 1,583* 2,061* 2,340**

Elégedettség 1,526 2,685* 1,463 2,252**

Magyarországi magyar (ref.: szlovákiai szlovák, illetve ukrajnai ukrán) 1,078 1,411 3,140* 11,737**

Szlovákiai magyar (ref.: szlovákiai szlovák, , illetve ukrajnai ukrán) 0,651 2,030 0,707 1,050

A szlovák–magyar határ esetében a modell szignifikanciája (khí-négyzet próba): 0,000; a megmagyarázott hányad: 23,5%; N = 384.
Az ukrán–magyar határ esetében  a modell szignifikanciája (khí-négyzet próba): 0,000; a megmagyarázott hányad: 17,6%; N = 488.
Referenciacsoport: egyáltalán nem érzi közel.
* 5%-os szinten szignifikáns, ** 1%-os szinten szignifikáns, *** 0,1%-os szinten szignifikáns

A szlovák–magyar és az ukrán–magyar határ mentén élőket vizsgáló modell változói a földrajzi-etnikai tipológiát 
kivéve ugyanazok voltak, mint az első modell esetében: a szlovák–magyar határ mentén a magyarországi magyarok, 
a szlovákiai magyarok, valamint a szlovákiai szlovákok, az ukrán–magyar határ mentén pedig a magyarországi magya-
rok, az ukrajnai magyarok és az ukrajnai ukránok. Mindkét modell szignifikáns volt. 

A két határ mentén a társadalmi különbségeket leíró változók közül szignifikáns hatása mindkét határ mentén csak 
az életkornak volt, azonban ameddig a szlovák–magyar határ mentén az idősebbek inkább tartoznak a „közel is érzi 
meg nem is” kategóriába, addig az ukrán–magyar határnál élők esetében az idősek inkább azok közé tartoznak, akik 
nagyon közel érzik magukat a határ túloldalához. Az ukrán–magyar határ mentén a háztartás vagyoni helyzetének volt 
még szignifikáns hatása, míg a szlovák–magyar határon az iskolai végzettség esetében számolhatunk be jelentős kü-
lönbségekről. Előbbi esetében azt tapasztalhatjuk, hogy minél magasabb a háztartás jövedelme, annál inkább tartozik 
a kérdezett a „közel is érzi meg nem is” kategóriába az „egyáltalán nem érzi magát közel” kategóriához képest. Utóbbi 
esetében azt láthatjuk, hogy az általános iskolát végzettek a diplomásokhoz képest nagyon közel érzik magukat. Tehát 
míg az ukrán határ mentén a gazdasági tőke dominál a kötődésben, addig a szlovák határon a kulturális tőke okoz 
különbségeket.

Mindkét határ mentén az eredeti, összevont modellünkhöz hasonló eredményeket láthatunk, ha azt vizsgáljuk, 
hogy a háztartás tagjai hányféle ügyet intéznek, és hány rokonuk vagy barátjuk él a határ másik oldalán, valamint hogy 
mennyire elégedettek. A határ túloldalán való ügyintézés gyakorisága, az ott élő barátok és ismerősök száma, továbbá 
az elégedettség növeli a határ túlsó oldala felé érzett kötődést.

Jelentős különbségeket láthatunk azonban a két határ között, ha a bizalmat vizsgáljuk. A szlovák–magyar határ 
esetében azok, akik egyáltalán nem bíznak a határon túl található nemzet tagjaiban (azokhoz képest, akik feltétlenül 
bíznak), inkább tartoznak azok közé, akik egyáltalán nem érzik közel magukhoz a határon túli régiót. Az ukrán–magyar 
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határ mentén azonban minden csoport szignifikáns eredményeket mutat: itt azt láthatjuk, hogy azok, akik nem feltét-
lenül bíznak a határ túloldalán élő nemzet tagjaiban, inkább nem érzik közel magukhoz a határon túli területeket. Az 
ukrán–magyar határon tehát egy nagyon éles különbséget tapasztalhatunk: a szubjektív közelséget csak a feltétlen 
bizalom erősíti, minden más ellentétes irányú hatást válthat ki.

A szignifikáns eredmények alapján annak, hogy a háztartásból valaki beszéli-e a határon túli ország nyelvét, és 
annak, hogy melyik földrajzi-nemzetiségi csoportba tartozik, csak az ukrán–magyar határ mentén van jelentősége  
a szubjektív közelség szempontjából. A szomszédos ország nyelvének ismerete természetszerűleg erősíti a kötődést, 
azonban az eredmények nem ennyire egyértelműek a földrajzi-nemzetiségi csoportok mentén. Csak ezt a határt vizs-
gálva azt mondhatjuk, hogy a magyarországi magyarok az ukrajnai ukránokhoz képest jelentősen közelebb érzik ma-
gukat a határon túli régióhoz. Ennek oka természetesen lehet az is, hogy míg a magyarországi magyarok számára 
Kárpátalja a külhoni magyarok lakóhelye, így nemzeti-kulturális értelemben viszonylag közel áll hozzájuk, addig az 
ukránok esetében nincs szó ilyen jellegű kötődésről Magyarországgal kapcsolatban.

Látható hogy a két határ mentén nem teljesen azonosak a túlsó oldal felé érzett kötődést befolyásoló tényezők. Bár 
az életkor, a határ túloldalán való ügyek intézése, az ott élő barátok és az elégedettség mindkét régióban megfigyelhe-
tők, fontos különbségek is látszódnak. Míg a szlovák–magyar határ esetében a kulturális tőke hiánya okozhat nagyobb 
kötődést, addig az ukrán–magyar határnál nem láthatunk ilyen törésvonalakat. Utóbbinál a határ másik oldalán lévő 
ország tagjaiba vetett bizalom és a nyelvismeret mutatkozik erősebb befolyásoló tényezőnek: mindkét tényező hiánya 
gyengíti a kötődést a másik ország régiója iránt. A földrajzi-nemzetiségi csoportok közül a magyarországi magyaroknál 
érzékelhettünk erősebb kötödést, amit ugyan jól magyaráz a kárpátaljai magyarsághoz fűződő kulturális és érzelmi 
viszony, de érdekes, hogy az ukrajnai magyarok esetében nem találtunk ilyen kiugró eltérést.

A viszonylagos kötődés fogalma és mérése

A határon túli terület felé érzett szubjektív közelség azonban nemcsak önmagában érdekes, hanem a saját országhoz 
fűződő közelséggel összevetve is. Éppen ezért tipológiát készítettünk az előbbiekben bemutatott határon túli terület 
és a saját ország felé érzett szubjektív közelség segítségével.3

A viszonylagos közelség földrajz-nemzetiségi  
hovatartozás mentén

Ezt a tipológiát vetettük össze a korábban bemutatott földrajzi-nemzetiségi hovatartozást mérő tipológiával, hiszen itt 
is feltételezzük, hogy régiónként és nemzetiségenként markáns különbségek húzódnak viszonylagos közelség tipoló-
giája mentén (4. táblázat).

3 A saját országtól vett érzelmi távolságot mérő kérdés (lásd 1. lábjegyzet) alapján létrehozott tipológia azt mérte, hogy a kérdezett inkább 
a határ túloldalához, vagy a saját országához érzi magát közelebb. A viszonylagos közelséget mérő tipológia kategóriái a következők 
lettek: 
1 – közelebb érzi magát a saját országához; 2 – ugyanannyira közel érzi magát a saját országához, mint a határ túloldalához; 3 – közelebb érzi 
magát a határ túloldalához
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A saját országhoz és a határon túli régióhoz való viszonylagos közelség  4. táblázat 
földrajz-nemzetiségi hovatartozás mentén (%)

alminta / a határ túloldalához érzett közelség
Saját országához 

közelebb érzi 
magát 

ugyanannyira 
érzi magát 
közel saját 

országához, 
mint a határon 

túli régióhoz

a határon túli 
régióhoz 

közelebb érzi 
magát

Összesen

Szlovák–magyar határon magyarországi magyar 80 19 1 100

Szlovák–magyar határon szlovákiai magyar 31 48 22 100

Szlovák–magyar határon szlovákiai szlovák 62 35 3 100

Ukrán–magyar határon magyarországi magyar 78 22 0 100

Ukrán–magyar határon ukrajnai magyar 24 40 36 100

Ukrán–magyar határon ukrajnai ukrán 53 37 10 100

Összesen 58 31 11 100

A khí-négyzet szignifikanciája: 0,000; a Cramer féle V értéke: 0,388.

Az összes megkérdezett több mint fele saját országához érzi közelebb magát, kicsit kevesebb, mint harmaduk 
ugyanannyira érzi magát közel a saját országához, mint a határon túli régióhoz, és mindössze minden tizedik meg-
kérdezett állította, hogy a határon túli régióhoz közelebb érzi magát. A viszonylagos közelség és a földrajzi-nemze-
tiségi hovatartozás között szignifikáns, közepes erősségű kapcsolat van. A vártaknak megfelelően azok aránya, akik 
a határon túli régióhoz közelebb érzik magukat, a legmagasabb a Szlovákiában és Ukrajnában élő magyarok között. 
A két csoporton belül is a Kárpátaljai magyarok esetében számolhatunk be magasabb arányról, így azt mondhatjuk, 
hogy a vizsgált határon túli magyarok közül az ő esetükben még inkább érezhető az anyaországhoz való kötődés. 
Meglepő azonban, hogy bármely határ magyarországi oldalán élő lakosságot vizsgáljuk, szinte nincs olyan magyar, 
aki a határon túli régióhoz érzi közel magát. Ez főként annak a tükrében meglepő, hogy az ukrajnai ukránok – akiknek 
a határ túloldala felé nincs nemzetiségi kötődésük – magasabb arányban választották ezt az opciót, mint a magyar-
országi magyarok. A szlovákiai szlovákok esetében ugyanez az arány hasonló a magyarországi magyarokéhoz. Úgy 
tűnik tehát, hogy azon csoportok esetében, akik nem kisebbségként élnek az országokban, a viszonylagos közelséget 
inkább a nacionalizmus mértéke határozza meg: Szlovákiában és Magyarországon szinte nincs olyan többségi válasz-
adó, aki közelebb érezné a határon túli területet, mint a saját országát (pedig a magyarországi magyarság esetében a  
határ túloldalán élő magyarok miatt magasabb arányokat várnánk), míg Ukrajnában ugyanezek aránya 10 százalék.  
A magyarok esetében még szélsőségesebb az eloszlás, ha figyelembe vesszük azok arányát is, akik ugyanannyira érzik 
magukat közel mindkét országhoz. Itt is az ő arányuk mondható a legalacsonyabbnak az összes csoport közül, 19 és 22 
százalékos. Ebből tehát sejthető, hogy a magyarországi magyarok közül kerülnek ki a legnagyobb arányban azok, akik 
a saját országukhoz érzik magukat közelebb. 
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A viszonylagos közelség érzetének komplex modellje

Mivel most is számolnunk kell több dimenzió egyidejű hatásával, ezért ebben az esetben is szükségesnek tartottuk 
komplex modell felállítását (5. táblázat). Független változóink azonosak a 2. táblázatban látható modellével, továbbá 
ugyanazon kontrollváltozókat vontuk be az elemzésbe az érvényesebb eredmények elérése érdekében.

A viszonylagos közelséget magyarázó modell szignifikáns, a megmagyarázott hányad az előző modellhez képest 
magasnak mondható (23,2%). Referenciacsoportunk ebben az esetben az a kategória, amely szerint a kérdezett köze-
lebb érzi magát saját országához, mint a határ túloldalához (az 5. táblázat alapján látható, hogy ez volt a leggyakoribb 
kategória a tipológián belül). 

A táblázat adatai azt mutatják: az, hogy dolgozik-e bárki a háztartásból a határon túl, vagy hogy van-e családban 
bárkinek határon túli nemzetisége, egyáltalán nem befolyásolja a viszonylagos közelséget, a függő változó egyik ka-
tegóriában sem okoz eltérést. Érdekes eredmény, hogy a kétdimenziós összefüggéshez képest a földrajzi-nemzetiségi 
hovatartozás esetében sem számolhatunk be szignifikáns különbségekről a referenciakategóriához képest (amely is-
mét a szlovákiai szlovákok csoportja volt). Eszerint a relatív kötődést befolyásoló más tényezőket kontroll alatt tartva  
a földrajzi-nemzetiségi csoportok relatív kötődése megegyezik egymással, így a referenciakategóriaként megjelölt 
szlovákiai szlovákokkal is.

A modell alapján is beigazolódott, hogy ha valaki olyan háztartásban lakik, amelyben senki nem beszéli a határon 
túli ország nyelvét, akkor nagyobb eséllyel érzi magát közelebb saját országához, mint a határon túli régióhoz. Ugyan-
így igaz: minél elégedettebb valaki, és minél inkább a határ túloldalán élő nemzet tagjaira vonatkozó bizalmi skála 
közepén helyezkedik el, annál inkább kötődik saját országához a határon túli régióval szemben. A bizalom esetében 
fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a modell alapján azok, akik egyáltalán nem bíznak a határ túlsó felén élőkben,  
a viszonylagos közelség tekintetében nem különböznek szignifikánsan azoktól, akik feltétlenül megbíznak bennük. Az 
elégedettség esetében azt állapíthatjuk meg, hogy ameddig az első modellben erősítette a határon túli területekhez 
való kötődést, addig jelenlegi modellünkben az elégedettség növekedése a saját országhoz való relatív közelséggel 
jár együtt. 

Az egyetlen dimenzió, amely a függő változó mindkét vizsgált értékére szignifikáns hatással van, a határon túli 
rokonok és barátok száma volt. Nem meglepő módon, a határon túli kapcsolatok számának növekedésével nő annak 
esélye, hogy valaki ugyanannyira érzi magát közel saját országához, mint a határon túli régióhoz, továbbá annak is, 
hogy a határon túli régióhoz közelebb érzi magát (mindez természetesen ahhoz képest, mintha saját országához érez-
né magát közelebb). 

Összességében elmondható, hogy a viszonylagos közelség tekintetében a törésvonalak leginkább a saját ország 
preferenciája és a határon túli régió preferenciája között húzódnak. Ezt támasztja alá az is, hogy a függő változó má-
sodik kategóriájában – ugyanannyira érzi közel magát saját országához, mint a határon túli régióhoz – szinte nem volt 
szignifikáns hatású független változó. Eszerint azok, akik mindkét vizsgált területhez ugyanannyira kötődnek, a modell-
be bevont független változók mentén nem különböznek azoktól, akik inkább saját országukhoz érzik közel magukat. 

A szubjektív közelség modelljéhez hasonlóan ebben az esetben is összehasonlítottuk a szlovák–magyar határ és az 
ukrán–magyar határ mentén élőket (6. táblázat). Modellünk mindkét esetben szignifikáns volt, a magmagyarázott há-
nyad pedig magasnak mondható (a szlovák–magyar határ esetében 23,6%, az ukrán–magyar határon pedig 27,0%). 
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A viszonylagos közelség érzetének komplex modellje5. táblázat 

ugyanannyira érzi 
magát közel saját 
országához, mint 

a határon túli 
régióhoz

a határon túli 
régióhoz közelebb 

érzi magát

Kérdezett neme: férfi (ref.: nő) 1,367 1,437

Életkor 1,006 0,997

Iskolai végzettség: általános iskola (ref.: felsőfok) 1,127 0,305

Iskolai végzettség: szakma (ref.: felsőfok) 0,923 0,535

Iskolai végzettség: középfok (ref.: felsőfok) 1,050 0,527

Háztartás vagyoni helyzete 1,005 0,994

Dolgozott/dolgozik-e bárki a háztartásból a határon túl: nem  
(ref.: dolgozik/dolgozott)

0,723 0,910

Beszéli-e bárki a háztartásból a határon túli ország nyelvét: nem (ref.: beszéli) 0,530 0,042**

Van-e bárki a családban, akinek a nemzetisége a határon túli (ref.: nincs) 0,582 0,382

Rokonok és barátok száma a határ túloldalán 1,016* 1,023**

Mennyire bízik a határ túloldalán található nemzet tagjaiban: egyáltalán 
nem (ref.: feltétlenül igen)

0,529 0,170*

Mennyire bízik a határ túloldalán található nemzet tagjaiban: inkább 
bizalmatlan (ref.: feltétlenül igen)

0,637 0,236*

Mennyire bízik a határ túloldalán található nemzet tagjaiban: általában 
megbízik (ref.: feltétlenül igen)

0,561 0,254*

Hányféle ügyet intéznek a háztartás tagjai a határon túl 1,172 1,270*

Elégedettség 0,909 0,464**

Alminta: szlovák–magyar határon magyarországi magyar  
(ref.: szlovák–magyar határon szlovákiai szlovák)

0,536 2,299

Alminta: szlovák–magyar határon szlovákiai magyar  
(ref.: szlovák–magyar határon szlovákiai szlovák)

1,082 1,767

Alminta: ukrán–magyar határon magyarországi magyar  
(ref.: szlovák–magyar határon szlovákiai szlovák)

0,680 0,997

Alminta: ukrán–magyar határon ukrajnai magyar  
(ref.: szlovák–magyar határon szlovákiai szlovák)

1,102 4,705

Alminta: ukrán–magyar határon ukrajnai ukrán  
(ref.: szlovák–magyar határon szlovákiai szlovák)

1,154 2,045

A modell szignifikanciája (khí-négyzet próba): 0,000; a megmagyarázott hányad: 23,2%; N = 867.
Referenciacsoport: saját országához közelebb érzi magát.
* 5%-os szinten szignifikáns, ** 1%-os szinten szignifikáns, *** 0,1%-os szinten szignifikáns
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A viszonylagos közelség érzete a szlovák–magyar és az ukrán–magyar határokon6. táblázat 

a szlovák–magyar határon az ukrán–magyar határon

ugyanannyira érzi 
magát közel saját 
országához, mint 

a határon túli 
régióhoz

a határon túli 
régióhoz 

közelebb érzi 
magát

ugyanannyira érzi 
magát közel saját 
országához, mint 

a határon túli 
régióhoz

a határon túli 
régióhoz 

közelebb érzi 
magát

Kérdezett neme: férfi (ref.: nő) 1,045 0,833 1,724* 1,849

Életkor 0,992 0,982 1,018* 1,013

Iskolai végzettség: általános iskola 
(ref.: felsőfok)

3,068* 0,00 0,527 0,284

Iskolai végzettség: szakma  
(ref.: felsőfok)

1,210 0,381 0,763 0,504

Iskolai végzettség: középfok  
(ref.: felsőfok)

0,912 0,873 1,029 0,411

Háztartás vagyoni helyzete 0,981 1,010 1,022 0,986

Dolgozott/dolgozik-e bárki  
a háztartásból a határon túl: 
nem (ref.: dolgozik/dolgozott)

0,743 0,479 0,624 1,125

Beszéli-e bárki a háztartásból  
a határon túli ország nyelvét: 
nem (ref.: beszéli)

1,326 0,010** 0,238** 0,041*

Van-e bárki a családban, akinek  
a nemzetisége a határon túli 
(ref.: nincs)

0,466 0,501 0,665 0,353

Rokonok és barátok száma a határ 
túloldalán

1,016 1,060*** 1,011 1,011

Mennyire bízik a határ túloldalán 
található nemzet tagjaiban: 
egyáltalán nem 
(ref.: feltétlenül igen)

0,645 0,00 0,303 0,121

Mennyire bízik a határ túloldalán 
található nemzet tagjaiban: 
inkább bizalmatlan  
(ref.: feltétlenül igen)

0,769 0,946 0,394 0,116*

Mennyire bízik a határ túloldalán 
található nemzet tagjaiban: 
általában megbízik  
(ref.: feltétlenül igen)

0,749 0,912 0,328 0,121*

folytatódik
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a szlovák–magyar határon az ukrán–magyar határon

ugyanannyira érzi 
magát közel saját 
országához, mint 

a határon túli 
régióhoz

a határon túli 
régióhoz 

közelebb érzi 
magát

ugyanannyira érzi 
magát közel saját 
országához, mint 

a határon túli 
régióhoz

a határon túli 
régióhoz 

közelebb érzi 
magát

Hányféle ügyet intéznek  
a háztartás tagjai a határon túl

1,094 0,963 1,259 1,475*

Elégedettség 0,812 0,411 1,056 0,484*

Alminta: szlovák–magyar határon 
magyarországi magyar  
(ref.: szlovákiai szlovák)

0,315** 7,159 – –

Alminta: ukrán–magyar határon 
magyarországi magyar  
(ref.: ukrajnai ukrán)

– – 1,035 0,468

Alminta: szlovák–magyar határon 
szlovákiai magyar  
(ref.: szlovákiai szlovák)

1,602 1,252 – –

Alminta: ukrán–magyar határon 
ukrajnai magyar  
(ref.: ukrajnai ukrán)

– – 0,819 2,015

A szlovák–magyar határon: a modell szignifikanciája (khí-négyzet próba): 0,000; a megmagyarázott hányad: 23,6%; N = 384.
Az ukrán–magyar határon: a modell szignifikanciája (khí-négyzet próba): 0,000; a megmagyarázott hányad: 27,0%; N = 483.
Referenciacsoport: saját országához közelebb érzi magát.
* 5%-os szinten szignifikáns, ** 1%-os szinten szignifikáns, *** 0,1%-os szinten szignifikáns

Összességében elmondható, hogy a két modell között alig találtunk hasonlóságokat, vagyis a két határ mentén  
a viszonylagos közelség érzetének különböző okai és forrásai lehetnek. Egyedül a nyelvtudás meglétének volt hasonló, 
szignifikáns hatása: akiknek háztartásából senki sem beszéli a határon túli ország nyelvét, azok inkább a saját országu-
kat érzik közel, mintsem a határon túli régiót.

A szlovák–magyar határ mentén szignifikáns hatást figyelhettünk meg a rokonok és barátok számának változásával, 
valamint az iskolai végzettséggel kapcsolatban. Az általános iskolai végzettségűek inkább érzik magukat ugyanannyira 
közel saját országukhoz, mint a határon túli régióhoz, a határon túli rokonok és barátok számának növekedésével pe-
dig nő annak az esélye, hogy valaki a határon túli régióhoz érezze magát közelebb. A szlovák–magyar határ mentén 
élőket vizsgálva a földrajzi-nemzetiségi hovatartozás tekintetében is szignifikáns különbségeket láthatunk. A szlovákiai 
szlovákokhoz képest a magyarországi magyarok nagyobb eséllyel tartoznak azok közé, akik inkább saját országukhoz 
érzik magukat közel, mintsem hogy ugyanolyan érzéseket tápláljanak a határ mindkét oldala felé. 

Egészen más változók voltak hatással a viszonylagos közelség érzetére az ukrán–magyar határ modelljében. A ke-
mény változók közül a szlovák–magyar határral ellentétben az iskolai végzettségnek nem volt szignifikáns hatása, ám 
a nemnek és az életkornak igen. Az idősebbek és a férfiak is inkább tartoznak azok közé, akik ugyanannyira érzik közel 
magukat a határ mindkét oldalához. Nagyon hasonló eredményeket láthatunk az összevont modellhez képest az elé-
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gedettség és a bizalom vizsgálatakor. Minél inkább elégedett valaki, és minél inkább a bizalmi skála közepén helyez-
kedik el, annál inkább kötődik saját országához.

Úgy tűnik tehát, hogy a relatív kötődést befolyásoló tényezők a nyelvismeret hatásának kivételével nagyon külön-
bözőek a két határ mentén. Míg a szlovák határ esetében az iskolázottság, a barátok száma és a nyelvtudás, addig az 
ukrán határhoz közel élőknél az életkor, a nem, az ügyintézés és a barátok száma, továbbá az elégedettség és a biza-
lom az, ami meghatározó.

Összefoglalás

Tanulmányunkban a határon túli régióhoz való szubjektív kötődést, továbbá az ebből és a saját országhoz való kötő-
désből létrehozott viszonylagos kötődést vizsgáltuk. Mindkét esetben szignifikáns különbséget találtunk a földrajzi és 
nemzetiségi hovatartozást mérő tipológia kategóriái között a kétdimenziós kereszttábla-elemzés során. Ezután komp-
lex modellek segítségével vizsgáltuk, hogy milyen hatással vannak más változók a szubjektív és a viszonylagos közel-
ségre. Ennek során azt találtuk, hogy a földrajzi-nemzetiségi csoportok között szinte teljesen eltűntek a kétdimenziós 
elemzésben leírt különbségek. 

Összességében tehát elmondható, hogy a határon túli régióhoz való szubjektív kötődés, továbbá a saját országhoz 
képest vett viszonylagos kötődés eltérő mintázatot mutat Magyarország, Szlovákia, és Ukrajna földrajzi-nemzetiségi 
térképén, de ezek a különbségek csak kismértékben magyarázhatóak az egyes csoportok társadalmi-demográfiai ösz-
szetételével. Nagyobb részben a történelmi-kulturális különbségekből fakadó eltérések okozzák a kötődésbeli sajátos-
ságokat, így a nyelvtudás, az elégedettség, a bizalom vagy a kapcsolati hálók szerepe jelentősen nagyobb hatással van 
a határ túloldalán lévő régióhoz való kötődésre.
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Függelék:  
a komplex modellekbe bevont független változók értékei

A családon belüli határon túli munkavállalás 1. 
Dolgozik vagy dolgozott-e bárki a háztartásban a határ másik oldalán jelenleg, vagy az elmúlt öt évben?
0 – nem
1 – igen
Határon túli nyelv ismerete2. 
Beszéli-e bárki a háztartásban a határon túli ország nyelvét?
0 – nem
1 – igen
Nemzetiség3. 
Van-e bárki a családban, akinek a nemzetisége megegyezik a határon túli ország nemzetiségével?
0 – nem
1 – igen
Kapcsolatok4. 
Rokonok és barátok száma a határ túloldalán
Bizalom – Mennyire bízik a határon túl található nemzet tagjaiban?5. 
1 – egyáltalán nem bízik bennük
2 – inkább bizalmatlan irántuk
3 – általában bízik bennük
4 – feltétlenül megbízik bennük
Ügyintézés6. 
Hányféle ügyet intéznek a háztartás tagjai a határon túl? (pl. napi bevásárlás, orvosi ellátás, benzin-és üzemanyag-
vásárlás, fodrász, kozmetikus, banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások stb.)
Elégedettség: Mennyire elégedett az élet egyes aspektusaival? 7. 
Aggregált mérőszám, minimuma 1 (egyáltalán nem elégedett), maximuma 5 (teljes mértékben elégedett).
Tipológia a kérdezett földrajzi és nemzetiségi hovatartozása alapján 8. 
Az 1. táblázatban már bemutatott tipológiát is bevontuk a magyarázó változók körébe, hiszen fontosnak tartottuk 
megvizsgálni, hogy más tényezők kontrollálásával hogyan változnak a korábbiakban látott, „nyers” eredmények. 
1 – szlovák–magyar határ magyarországi oldalán magyar nemzetiségű
2 – szlovák–magyar határ szlovákiai oldalán magyar nemzetiségű
3 – szlovák–magyar határ szlovákiai oldalán szlovák nemzetiségű
4 – ukrán–magyar határ magyarországi oldalán magyar nemzetiségű
5 – ukrán magyar határ ukrajnai oldalán magyar nemzetiségű
– ukrán–magyar határ ukrajnai oldalán ukrán nemzetiségű
A kérdezett neme9. 
1 – férfi
2 – nő
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A kérdezett életkora 10. 
A kérdezett iskolai végzettsége11. 
1 – általános iskola
2 – szakma
3 – középfok
4 – felsőfok
A háztartás vagyoni helyzete (a tartós fogyasztási cikkek alapján)12. 
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Határrégió és etnikai identitás
örkény AntAl – SzékElyi máriA

A nEmzEthEz vAló tArtozáShoz, a nemzethez kötődő identitás kialakításához elengedhetetlen, hogy az egyén va-
lamilyen viszonyt alakítson ki saját nemzeti-etnikai csoportjához. Nyilvánvaló, hogy a csoporthoz tartozást mindenki 
igyekszik pozitívnak vélt érzések és értékek alapján megkonstruálni, hiszen különben megkérdőjeleződik a nemzethez 
vagy az etnikai csoporthoz való tartozás fontossága és értelme. A születés aktusa bár jogi értelemben egyértelműsíti 
ezt a csoport-hovatartozást, de lélektani szempontból elengedhetetlen feltétel az identitás érzelmi és kognitív tartal-
makkal való „feltöltése” és megerősítése. Ebben a folyamatban a saját csoport léte feltételezi más csoportok létezését 
is. Elemzésünk első részében a nemzettudat és nemzeti identitás köznapi társadalomlélektani jellemzőinek feltárása 
azt a modellt követi, amelyet még az 1980-as és 1990-es években lezajlott kutatásai alapján Csepeli (1997) dolgozott ki, 
illetve amelynek módosított variációja megjelenik Dekker (2000) elemzéseiben. A modell lényege, hogy a nemzethez 
fűződő identitást egy olyan kognitív és affektív tudáskészletként írják le a szerzők, amelyek egymásra épülő és egymás-
hoz szorosan fűződő elemekből épül fel és szerveződik egységes struktúrává. Az elemek egymásra épülése egyfajta 
piramisszerkezetet ír le, amelyben a szerkezet alakja egyben a társadalomban való előfordulásának gyakoriságát és 
intenzitását is tükrözi. A nemzeti kötődés legprimerebb szintje egy spontán érzelmi azonosulás, amely megteremti az 
egyének közelségérzetét a nemzet tagjai által definiált csoporthoz. Erre az emocionális alapra épülnek rá aztán a leg-
különfélébb attitűdök, késztetések, értékek és ideológiák amelyek aztán identitásunkat szervezik. A nemzet vagy az et-
nikum mint társadalmi csoport a legkülönfélébb kategorizációk, attribúciók, sztereotípiák, továbbá az etnocentrizmus, 
illetve a nacionalizmus segítségével nyeri el azt a formáját és tartalmát, amely az egyén számára megteremti az ösztö-
nösből kiinduló és egyre tudatosabb lelki identifikációs keretet. 

Elemzésünk a fenti logikát követve vizsgálja a nemzethez tartozás kritériumrendszerét egy olyan régióban, ahol  
a nemzeti és etnikai hovatartozás nem feltétlenül esik egybe. 

Miután bemutattuk, hogy az egyének hogyan gondolkoznak a nemzethez tartozás kritériumáról, rátérünk az önazo-
nosság meghatározásának kérdésére. Bizonyos esetekben teljesen egyértelműen meghatározott az egyén etnikai ho-
vatartozása, más esetekben viszont az identitás választás kérdése is lehet. Ezt a választást befolyásolhatja a származás, 
nevezetesen az, hogy a válaszadó etnikailag homogén vagy vegyes családban nőtt fel. Az identitás választása azonban 
személyes döntés kérdése is lehet, hiszen vallhatja magát valaki szlováknak vagy ukránnak annak ellenére, hogy homo-
gén magyar családban nevelkedett, de tekintheti magát magyarnak akkor is, ha etnikailag vegyes családban nőtt fel.  
A döntést nagyban megkönnyítheti, ha az ember képes kettős identitást felvállalni, és egyszerre tekinti magát az or-
szág többségi társadalmához és a saját etnikumához tartozónak. Ebben az esetben azonban nem mindegy, hogy mit 
tekint elsődleges, illetve másodlagos identitásnak. Tanulmányunkban először azt vizsgáljuk, hogy a kérdezettek miként 
határozzák meg etnikai hovatartozásukat. A kérdőívünkben lehetőség nyílott a kettős identitás választására is. A vállalt 
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identitásra nagy befolyása van a gyerekkori szocializációnak, így tanulmányunkban kitérünk arra is, hogy a kibocsátó 
család etnikai összetétele hogyan befolyásolja a válaszadók vállalt etnikai identitását. 

Tanulmányunk a következőképpen épül fel: először az államnemzeti és kultúrnemzeti kategorizáció mentén való 
különbségeket elemezzük a régióban. Sort kerítünk a személyes identitás, illetve a nemzeti identitás kritériumrendsze-
re mögött meghúzódó emocionális háttér bemutatására, és annak a kérdésnek a megválaszolására is, hogy milyen 
komplex magyarázó tér vetíthető a nemzeti kategorizáció kritériumrendszere mögé. Az elemzés második felében azt 
vizsgáljuk, hogy milyen különbségeket tapasztalunk a szlovákiai és ukrajnai magyarok körében az etnikai identitás 
felvállalásában. Végül arra a kérdésre keressük a választ, hogy a kérdezettek áthagyományozzák-e vállalt identitásukat 
a gyerekeikre.

A nemzeti kategorizáció

Amikor a határ mentén élő etnikai csoportok egymáshoz fűződő viszonyáról szeretnénk képet alkotni, nagyban se-
gíthet bennünket, ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy egy-egy etnikai csoport milyen kritériumok mentén tart 
valakit a saját etnikai csoportjához tartozónak. Pontosabban fogalmazva: az etnikai/nemzeti kategorizáció bibói foga-
lomrendszere segíthet annak megvizsgálásában, hogy az egyes etnikai csoportok milyen szigorúan határozzák meg 
saját kollektív identitásuk szimbolikus határait, és vajon ebben a politikai vagy kulturális nemzeti hovatartozásnak tulaj-
donítanak-e nagyobb szerepet. Gondoljuk csak meg, hogy ha egy magyarországi magyar az államnemzeti kategori-
zá ciót tartja fontosnak, akkor oly szigorúan húzza meg a magyarsághoz tartozás határait, hogy ezzel többé-kevésbé 
kirekeszti a nemzetből a határon kívül élő etnikai magyarokat. Ha egy Magyarországon kívül élő magyar a kultúrnem-
zeti felfogás kritériumrendszerét hangsúlyozza, akkor két dimenzióban is nyereséget ér el. Egyrészt kinyilvánítja, hogy 
nem kell ahhoz Magyarországon élni, hogy magyarnak számítson az ember. Másrészt attól, hogy valaki szlovák/uk-
rán állampolgár és Szlovákiában/Ukrajnában él, nem kell feltétlenül szlovákká/ukránná lennie. Ezekből következően  
a határon túl élő magyarok számára az identitás vonatkozásában az országhatárok átjárhatók, ám saját országokban a 
különböző etnikai csoportok között szimbolikus határok léteznek. 

A Szlovákiában és Ukrajnában élő nemzeti többség számára az államnemzeti kritériumok fontosságának hang-
súlyozása azt jelenti, hogy mindenki, aki az országban él és annak állampolgára – tekintet nélkül arra, hogy mi az 
anyanyelve és az önként vállalt identitása –, az szlováknak, illetve ukránnak számít. Ez az álláspont azt jelenti, hogy az 
országhatárok szigorú választóvonalak, és az etnikai magyarok nem tartoznak Magyarországhoz. A határ mentén élő 
szlovákok és ukránok számára, akik a kultúrnemzeti felfogás hívei, nem elegendő, ha valaki szlovák/ukrán állampolgár, 
illetve az országban él, hanem kultúrájában és identitásában is szlováknak/ukránnak kell lennie. Ez a felfogás mintegy 
kirekeszti az etnikai magyarokat a szlovák/ukrán nemzettestből, és ebben az értelemben ez a nézet is szimbolikus 
határokat von az ország etnikai csoportjai közé.

Az első modellünk a politikai-kulturális nemzethatárok kognitív szerveződését rajzolja fel a vizsgált régióban. 
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Hipotéziseink a következők:
A magyarországi magyarok számára az államnemzeti kritériumok fontosabbak, mint a határ túloldalán élő ki-1. 
sebbségi magyarok számára.
A szlovák határ szlovákiai oldalán élő magyarok számára kevésbé fontosak a kultúrnemzeti kategorizációs szem-2. 
pontok, mint az ukrajnai magyarok számára.
A szlovák határ magyarországi oldalán élő magyarok szigorúbbak a nemzeti kategorizáció tekintetében, mint az 3. 
ukrán–magyar határ magyarországi oldalán élők
A határ mentén élő szlovákok kirekesztőbbek a nemzeti kategorizáció tekintetében, mint az ukránok. 4. 
A határ közvetlen közelében élő magyarok számára – legyen szó akár Szlovákiáról, akár Ukrajnáról – az állam-5. 
nemzeti kritériumok kevésbé, a kultúrnemzeti kritériumok sokkal inkább fontosak, mint a határtól sokkal távo-
labb élő etnikai magyarok számára (ezt a hipotézisünket a jelen kutatásunk és az ENRI-kutatás1 összehasonlítá-
sával teszteljük).

Első hipotézisünk alapján a magyarországi magyarokat egyfajta kétlelkűség jellemzi (1. ábra).

1. ábra 
Mi kell ahhoz, hogy 

valaki magyarnak 
számítson?  
A nemzeti 

kategorizáció 
itemeire adott 

válaszok 
átlagpontszáma  

a szlovákiai, az 
ukrajnai és  

a magyarországi 
magyarok körében 

(átlag, 1–4  
fokú skála)

1 Az ENRI-East kutatás 2010-ben folyt európai uniós támogatással. A részt vevő országok: Fehéroroszország, Lengyelország, Lettország, 
Litvánia, Magyarország, Németország, Oroszország, Szlovákia és Ukrajna volt. A kutatás célja az európai, a nemzeti és az etnikai kisebbségi 
identitás vizsgálata volt a különböző országokban élő diaszpórákban.
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Számukra az államnemzeti kritériumok érvényesülése majdnem olyan fontos, mint a kultúrnemzeti szempontok. 
Amikor az államnemzeti kritériumok teljesítését várják el, emögött az a kirekesztő attitűd munkál, amely nem akarja 
a nemzethez tartozónak tekinteni a bevándorlókat. Amikor a kultúrnemzeti kritériumok fontosságát hangsúlyozzák, 
akkor is feltételezhető ennek a kirekesztő attitűdnek az érvényesülése, hiszen ha egy idegennek sikerül is magyar 
állampolgárságot szereznie, ettől még őt nem tekintik igazi magyarnak, elvárják a magyar nyelvtudás, kultúra, illetve 
identitás teljes felvállalását. Ez a kultúrnemzeti felfogás azonban a határon túl élő magyarokra nézvést azt jelentheti, 
hogy kellő magyarságteljesítmény esetén őket is a magyar nemzethez tartozónak fogadják el.

második hipotézisünk szerint az ukrajnai magyarok számára fontosabbak a kultúrnemzeti szempontok, mint  
a szlovákiai magyarok számára. Az is szembetűnő az 1. ábrán, hogy az ukrajnai magyarok szerint nem kell magyar 
állampolgárnak lenni és Magyarországon élni ahhoz, hogy valaki magyarnak számítson. A szlovákiai magyarok azon-
ban ezt az álláspontot kevésbé fogadják el: számukra valamivel fontosabbak az államnemzeti kritériumok. Mindebből 
látszik, hogy az ukrajnai magyaroknak sokkal erősebb a kötődésük az anyaországhoz. 

Harmadik hipotézisünk érvényességét az adatok nem igazolták. Nem találtunk különbséget a szlovák, illetve az 
ukrán határhoz közel élő magyarországi magyarok álláspontja között a nemzethez tartozás kritériumrendszerében (2. 
ábra). 

2. ábra 
Mi kell ahhoz, hogy 

valaki szlováknak/
ukránnak 
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negyedik hipotézisünk szerint a szlovákiai szlovákok kirekesztőbbek az ukrajnai ukránokhoz képest. E hipotézist 
nem sikerült egyértelműen igazolnunk, igaz, megcáfolnunk sem. A 2. ábra azt mutatja, hogy az ukránok számára az 
államnemzeti kritériumok teljesülése fontosabb, mint a szlovákoknak. Ez utalhat arra, hogy az ukránok befogadóbbak, 
mint a szlovákok, hiszen úgy gondolják, hogy ha valaki Ukrajnában él és állampolgár, akkor nem kérdés, hogy az illető 
része az ukrán nemzetnek. A szlovákok számára az államnemzeti kritériumok kevésbé fontosak. Mindez a hipotézisünk 
igazolása mellett szól. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a kultúrnemzeti kritériumok nagyon fontosak a szlovákok 
számára, de az ukránok számára még valamivel fontosabbak. Ennyiben az ukránok a szlovákoknál is inkább vélekednek 
úgy, hogy ukránnak az számít, aki beszél ukránul, felvállalja az ukrán identitást és egyáltalán, megfelel a kultúrnemzeti 
kritériumok mindegyikének. Ennyiben az ukránok tűnnek valamivel kirekesztőbbnek. 

Ötödik hipotézisünk a határ közvetlen közelében és az attól távolabb élő magyarok nemzeti kategorizációs sé-
máját hasonlítja össze az ENRI-kutatás adataira is támaszodva. Hipotézisünk csak részben igazolódott. Ami a magyar 
nemzethez való tartozást illeti, a kategorizációs séma tekintetében a határ közelében élők számára az államnemzeti 
kritériumok teljesülése kevésbé fontos, mint a határtól távol élők számára. De nincs különbség a határ közelében és 
az attól távolabb élő között a kultúrnemzeti kritériumok fontosságát illetően. Továbbá azt is leszögezhetjük, hogy  
a határtól való távolságtól függetlenül az etnikai magyarok számára a magyar nemzethez való tartozást kultúrnemzeti 
kritériumokkal definiálják, azaz az államnemzeti kritériumokat elhanyagolhatóbbnak, a kultúrnemzeti kritériumokat 
pedig fontosnak tartják. Amikor viszont azt kellett megítélni, hogy ki tartozik a többségi nemzethez (Szlovákiához, illet-
ve Ukrajnához), akkor a határtól távolabb élők számára az államnemzeti kritériumok fontosabbnak, a kultúrnemzetiek 
pedig kevésbé, mint azok számára, akik közvetlenül a határ mentén élnek. Minél messzebb megyünk a magyar határ-
tól, azaz minél beljebb haladunk Szlovákiába vagy Ukrajnába, az etnikai magyarok egyre inkább hajlamosak elfogadni, 
hogy az ember ahhoz a nemzethez (is) tartozik, amelynek a területén él, és amelynek állampolgára. Ám a határtól való 
távolságtól függetlenül az etnikai magyarok nyitva hagyják a kettős identitás lehetőségét. 

Az identitás érzelmi háttere

Míg a kategorizáció elsősorban az etnikai csoportok egymáshoz való viszonyát, a kirekesztő, illetve befogadó attitűdök 
megkülönböztetését teszik lehetővé, addig az országhoz, a saját etnikai csoporthoz, illetve a régióhoz való kötődés az 
identitás érzelmi komponensét adja. Hasonlóképpen az identitás emocionális dimenzióját jelzi a saját és más etnikai 
csoportba vetett bizalom mértéke is. A továbbiakban ezek segítségével tipizáljuk a különböző identitásstruktúrákat, és 
választjuk szét a „tiszta” és vegyes identitásokat.

Korábbi nemzetközi szociológiai kutatások is azt bizonyították, hogy az emberekben az ország iránt érzett kötődés 
a legerősebb, de ettől alig különbözik a lakóhelyhez való közelségérzet. Valamivel lazább a kötődés a települést körül-
vevő régióhoz, és az Európához való kötődés ritkán éri el az országhoz fűződő pozitív érzelem erősségét. 

A kutatásunkban nemcsak a lakóhelyhez, az országon belüli régióhoz és magához az országhoz fűződő viszonyt 
akartuk megismerni, de a határ túloldalán elhelyezkedő régió iránt érzett kötődést is. Általánosságban elmondható, 
hogy az országhoz fűződő érzelmi viszony minden etnikai csoport esetében erős. Kifejezetten gyengének mond-
hatók azok a szálak, amelyek az embereket a határok másik oldalán lévő régiókhoz fűzik. Ami a Magyarországon élő 
határmentieket illeti, az ő érzelmi beállítódásukat a 3. ábra mutatja be. 
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3. ábra 
A magyarországi 

magyarok érzelmi 
kötődéstérképe 

(átlag, 1–3  
fokú skála)

Szemben a nemzetközi, illetve az országos reprezentatív mintákon végzett kutatásokkal, a határhoz közel élő ma-
gyarok nemcsak az országhoz, hanem szűkebb-tágabb lakókörnyezetükhöz is erősen kötődnek (vö. 3. ábra). Az, hogy 
a határ másik oldalán fekvő régiókhoz igen gyenge szálak fűzik a magyarokat, minden bizonnyal annak köszönhető, 
hogy körükben igen ritkán fordul elő olyan válaszadó, aki ezekben a külföldi régiókban bárminemű személyes tapasz-
talatot szerzett. 

A Szlovákiában élő magyarok elsősorban a lakóhelyükhöz, és majdnem ilyen erősséggel az országon belüli és  
a magyarországi határ menti régióhoz kötődnek (4. ábra). A Szlovákiához való kötődés valamelyest visszafogottabb, és 
szinte semmifajta szálak nem fűzik őket a határ ukrajnai oldalán fekvő régiókhoz. A szlovákiai szlovákok kötődésének 
térképe nagyon hasonlít az itt élő magyarokéhoz. Az egyetlen különbség közöttük, hogy a szlovákokban erősebb  
a Szlovákia iránt érzett pozitív érzelem. 

Az Ukrajnában élők számára maga az ország sokkal gyengébb kötődési pontot jelent, mint a lakóhely és annak 
szűkebb környezete (5. ábra). Az itt élő magyarok számára még kevesebbet jelent, mint az ukránoknak. A határ másik 
oldalán lévő magyarországi régiókhoz az ukrajnai magyarok sokkal erősebben kötődnek, mint az ukránok. A rendkívül 
ritkának számító ukrán–szlovák kapcsolatoknak köszönhetően egyik csoportot sem fűzik erős szálak Szlovákia határ 
menti régióihoz.
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4. ábra 
A Szlovákiában élők 

érzelmi 
kötődésének 

térképe (átlag, 1–3 
fokú skála)

 
Megjegyzés: Az ábrán piros színnel jelöltük a Szlovákiában élő magyarok kötődésének átlagos mértékét, 
és zölddel a szlovákokét.

5. ábra 
Az Ukrajnában élők 

érzelmi 
kötődésének 

térképe (átlag, 1–3 
fokú skála)

Megjegyzés: Az ábrán piros színnel jelöltük az Ukrajnában élő magyarok kötődésének átlagos mértékét, 
és zölddel az ukránokét.

A kötődés mellett az identitás másik fontos eleme a bizalom mértéke a különféle etnikai csoportok iránt. A 6. 
ábrából egyértelműen kiderül, hogy az emberekbe vetett átlagos bizalom és a saját etnikai csoport iránt érzett biza-
lom mértéke egyik csoport esetében sem tér el egymástól. Úgy tűnik, hogy amikor a megkérdezettek az emberekre 
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gondolnak, akkor ezen a saját etnikai csoport tagjait értik. Az ábra azt a közismert szociálpszichológiai tételt is igazolni 
látszik, hogy ha közelebbről ismerünk egy-egy csoportot, akkor képesek vagyunk a csoport tagjai iránt nagyobb bi-
zalmat érezni. 

6. ábra 
Az emberekbe 

vetett általános 
és a különböző 

etnikai csoportok 
iránt érzett átlagos 

bizalom mértéke 
a különböző 

almintákban (átlag, 
1–4 fokú skála)

Összességében a magyarországi magyarok tűnnek a legbizalmatlanabbnak, és a Szlovákiában, illetve Ukrajnában 
élők valamivel bizalomtelibbek. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ez a bizalom nem jelent fenntartás nélküli jóhisze-
műséget, hiszen az egyes csoportokra jellemző bizalom messze van a lehetséges maximumtól. 

A határon túli magyarok esetében az identitás építőkövének tekintettük a magyar állampolgárság megszerzésével 
kapcsolatos elképzeléseket is. Mivel a kérdezés időpontjában mind a szlovákiai, mind az ukrajnai magyarok esetében 
2 százalék alatt volt azok aránya, akik már megszerezték a magyar állampolgárságot, elsősorban az állampolgárság 
megszerzésével kapcsolatos jövőbeli elképzelésekre támaszkodhattunk. Egyértelműnek és magától értetődőnek lát-
szik, hogy az Ukrajnában élő magyarokban sokkal komolyabb a szándék a magyar állampolgárság megszerzésére. Az 
ukrajnai magyarok háromnegyede, a szlovákiai magyarok 15 százaléka tervezi a magyar állampolgárság megszerzését. 
Az ukrán oldalon az e tervet szövögetők közel fele akkor is szeretne magyar állampolgárrá lenni, ha ezzel elveszíti jelen-
legi állampolgárságát. A szlovákiai magyarok esetében az arányuk mindössze 18 százalék. Ha nemcsak a kérdezettről, 
hanem azok családtagjairól is informálódunk ugyanebben a témakörben, akkor is hasonló tendenciákat tapasztalunk. 
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A nemzeti kategorizáció magyarázó modellje

Attól függően, hogy a nemzethez tartozás kritériumainak meghatározásakor inkább a kultúrnemzeti vagy inkább az 
államnemzeti szempontok túlsúlya érvényesül, markáns tipológia is alakítható (7. ábra). A klaszterelemzéssel született 
típusok a következők: az első típusba azok tartoznak, akik a kultúrnemzeti szempontok fontosságát hangsúlyozzák, és 
az államnemzeti kritériumoknak nem tulajdonítanak különösebb fontosságot. A második típus tagjai többé-kevésbé 
megengedő attitűdöt mutatnak, amikor a nemzethez tartozás feltételeit megfogalmazzák. A harmadik csoportba tar-
tozók éppen ellenkezőleg, igen szigorúak a nemzethez tartozás kritériumrendszerében. Számukra mind a kultúr-, mind 
az államnemzeti szempontok igen hangsúlyosak.

7. ábra 
A nemzeti 

kategorizáció 
típusai etnikai 

csoportok szerint, 
százalék (k-means 

klaszter)

A kirekesztés-befogadás dimenziójában a magyarországi magyarok bizonyultak a legridegebbnek. Mindkét határ 
mentén élő magyarság mintegy 80 százaléka mind az államnemzeti, mind a kultúrnemzeti szempontok teljesülését 
megkövetelné. A Szlovákiában élők sokkal megengedőbbek: az itt élő szlovákok és magyarok alig 10 százaléka kívánja 
meg a kettős kritériumrendszer érvényesülését. Végül az Ukrajnában élők e szempontból köztes pozíciót foglalnak el, 
azzal a kiegészítéssel, hogy a magyarok valamivel megengedőbbek, az ukránok pedig valamivel kirekesztőbbek.

A fejezet elején már érintettük: attól függően, hogy valaki a többséghez vagy a kisebbséghez tartozik az országá-
ban, mást jelent, ha az államnemzeti kritériumokat tartja fontosnak, és megint mást, ha a kultúrnemzeti szempontokat 
preferálja. A magyarországi magyarok igen kis hányada fogadja el, hogy a nemzethez tartozás kulturális alapon is 
megvalósulhat. Ennyiben tehát többségük nem feltétlenül tekinti a saját nemzete részének a határ másik oldalán élő 
magyarokat. Annak ellenére, hogy a Szlovákiában élő magyarok és szlovákok esetében egészen más nemzetfelfogást 
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tükröz a nemzeti kategorizáció, mégis azt tapasztaljuk, hogy a korábban bemutatott tipológia mentén nincs közöttük 
érdemi különbség. A magyarok esetében egyfajta kettős identitás tükre, hogy az államnemzeti kritériumok fontos-
ságát is elfogadják, de a kultúrnemzeti felfogás fontosságának hangsúlyozásával nyitva hagyják a lehetőségét annak, 
hogy magyar nemzethez tartozónak is érezhessék magukat. A szlovákok esetében viszont a kettős kritériumrendszer 
elfogadása azt sejteti, hogy a Szlovákiában élő kisebbségeket csak akkor tekintik a szlovák nemzet részének, ha azok a 
kulturális-szimbolikus feltételeknek is megfelelnek. E tekintetben azonban megengedőbbek, mert relatív többségük  
a befogadó – jóllehet kettős kritériumrendszert támasztó – csoportba tartozik. Az Ukrajnában élő magyarok és uk-
ránok között viszont érdemi különbség tapasztalható. Az itt élő magyarok a kultúrnemzeti koncepció hangsúlyozá-
sával a magyar nemzethez tartozás lehetőségét kívánják kinyilvánítani, és ugyanezt a szándékot juttatják kifejezésre  
a befogadó típusba tartozók is. Az ukránok relatív többsége viszont a kettős kritériumrendszer teljesítéséhez köti a 
nemzethez tartozást, tehát elvárják, hogy a magyarok a kulturális-szimbolikus mezőben is érezzék magukat ukránnak. 

A kérdezettek szociodemográfiai pozíciója minden bizonnyal hatással van az illető nemzetfelfogására. Az is való-
színűsíthető, hogy a lakóhelyhez, a szűkebb-tágabb környezethez való kötődés, valamint a határon túlról érkező infor-
mációk iránti igény, illetve a kizárólagosan „hazai” média termékeinek fogyasztása ugyancsak hatással lehet a nemzeti 
kategorizációra. Végül az is feltételezhető, hogy a kutatásban szereplő hat etnikai csoport más és más nemzetfelfogást 
mond magáénak, és ezt a nemzetfelfogást minden bizonnyal árnyalja, hogy valaki tiszta vagy kettős identitásúnak 
vallja-e magát. E három hipotézist három, egymásra épülő magyarázó modellben vizsgáltuk. A magyarázó modell 
multinominális regressziós modell volt, amelybe először a szociodemográfiai tényezőket építettük be, a második lé-
pésben ezeket kiegészítettük a kultúrafogyasztást és az érzelmi kötődést jelző változókkal, végül a teljes modellben az 
etnikai identitás és az etnikai csoportba tartozás is szerepelt (1. táblázat).

A nemzeti kategorizációs tipológia magyarázó modellje,  1. táblázat 
multinominális logisztikus regresszió2

1. model 
(mcFadden pszeudo 

R-négyzet: 9,2%)

2. model 
(mcFadden pszeudo 

R-négyzet: 12,2%)

3. modell 
(mcFadden pszeudo 

R-négyzet: 25,8%)

Wald Szign. Exp(B) Wald Szign. Exp(B) Wald Szign. Exp(B)

kultúrnemzeti felfogás

Kérdezett neme 3,887 0,049 0,714 3,333 0,068 0,729 3,132 0,077 0,726

Deprivált státus 7,497 0,006 0,809 6,469 0,011 0,818 7,361 0,007 0,795

Vagyonindex 4,011 0,045 ,950 6,061 0,014 0,937 1,583 0,208 0,964

Iskolázottság 7,717 0,005 1,085 6,117 0,013 1,077 7,331 ,007 1,090

Etnikai eredet: egyéb 1,941 0,164 2,630 2,275 0,131 2,986 4,634 0,031 4,878

Etnikai eredet: vegyes 0,000 0,993 0,998 0,122 0,726 0,927 0,237 0,626 1,118

folytatódik

2 Az 1–4. táblázatok ugyanazt a három egymásra épülő modellt mutatják be. Első lépésben csak a szociodemográfiai változókkal magya-
rázzuk a kategorizáció típusait, második lépésben emocionális-kulturális tényezőket is beépítünk magyarázó változóként, és végül  
a harmadik lépésben az etnikai csoport és a vállalt identitás is belép a modellbe.
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1. model 
(mcFadden pszeudo 

R-négyzet: 9,2%)

2. model 
(mcFadden pszeudo 

R-négyzet: 12,2%)

3. modell 
(mcFadden pszeudo 

R-négyzet: 25,8%)

Wald Szign. Exp(B) Wald Szign. Exp(B) Wald Szign. Exp(B)

Etnikai eredet: homogén ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop.

Beköltözőtt 0,360 0,549 1,113 0,460 0,498 1,131 1,963 0,161 1,304

Kötődés a lakóhelyhez, régióhoz x x x 0,426 0,514 1,127 0,648 0,421 1,172

Határon túli médiafogyasztás x x x 11,087 0,001 1,167 3,210 0,073 1,120

Identitás (1 homogén 2 vegyes) x x x 2,225 0,136 1,403 3,832 0,050 1,600

MOi magyar szlovák határ x x x x x x 1,006 0,316 1,572

MOi magyar ukrán határ x x x x x x 1,609 0,205 1,815

SZLOi magyar x x x x x x 0,129 0,720 1,143

SZLOi szlovák x x x x x x 2,766 0,096 2,028

UKRi magyar x x x x x x 28,435 0,000 8,148

UKRi ukrán x x x x x x ref. csop ref. csop ref. csop

kultúr- és államnemzeti kategorizáció együtt

Kérdezett neme 0,263 0,608 1,086 0,079 0,779 1,047 1,649 0,199 1,264

Deprivált státus 0,093 0,761 1,019 0,232 0,630 1,031 0,460 0,498 0,954

Vagyonindex 12,505 0,000 0,913 9,066 0,003 0,924 0,167 0,682 1,013

Iskolázottság 16,193 0,000 0,887 9,393 0,002 0,910 2,121 0,145 0,951

Etnikai eredet: egyéb 0,911 0,340 1,827 1,169 0,280 2,041 0,904 0,342 1,910

Etnikai eredet: vegyes 33,256 0,000 0,287 15,210 0,000 0,399 0,242 0,623 0,873

Etnikai eredet: homogén ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop.

Beköltözött 9,418 0,002 1,656 7,742 0,005 1,594 2,679 0,102 1,359

Kötődés a lakóhelyhez, régióhoz x x x 14,887 0,000 1,947 2,185 0,139 1,334

Határon túli médiafogyasztás x x x 9,041 0,003 0,863 5,546 0,019 1,174

Identitás (1 homogén 2 vegyes) x x x 0,858 0,354 1,238 0,459 0,498 1,200

MOi magyar–szlovák határ x x x x x x 14,837 0,000 4,578

MOi magyar–ukrán határ x x x x x x 22,830 0,000 7,122

SZLOi magyar x x x x x x 35,527 0,000 0,081

SZLOi szlovák x x x x x x 10,730 0,001 0,207

UKRi magyar x x x x x x 1,108 0,293 1,462

UKRi ukrán x x x x x x ref. csop. ref. csop. ref. csop.

A szociodemográfiai pozíciót kijelölő változók között csak néhány bizonyult szignifikánsnak (1. táblázat: első osz-
lop). A vagyoni helyzet, a depriváltság, az iskolázottság, a válaszadók neme és az a tény, hogy jelenlegi lakóhelyén 
„törzsökösnek” vagy betelepülőnek számít-e, egyaránt befolyásolta, hogy ki milyen nemzetfelfogást vall magáénak.  
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A befogadó, viszonylag megengedő kategóriarendszerrel „dolgozó” típushoz képest a kulturális nemzetfelfogást val-
lók iskolázottabbak, a vagyoni paramétereik mentén a középosztályhoz tartozóknak tekinthetők,3 és közöttük a nők 
aránya valamivel magasabb. A megengedő kategóriához képest a szigorú, a kettős kritériumrendszert támasztó cso-
port tagjai vagyontalanabbak, iskolázatlanabbak, származásukra nézve több generációra visszamenőleg etnikailag ho-
mogének és sok közöttük a beköltöző.

Ha a szociodemográfiai pozíción kívül a kultúrafogyasztásra, a médiafogyasztásra és a személyes etnikai identitásra 
is tekintettel vagyunk,4 akkor a kirajzolódó kép valamivel bonyolultabb (1. táblázat: második oszlop). A kultúrnemzeti 
felfogás hívei szociodemográfiai pozíciójuk mentén akkor is a fent bemutatott profilt mutatják, ha az attitűdváltozók 
hatását is figyelembe vesszük. Ezen attitűdváltozók közül csak a határon túli média fogyasztásának van hatása: ők 
intenzívebben tájékozódnak a határon túli médiaforrások segítségével, mint a befogadó csoport tagjai. Meglepeté-
sünkre a szűkebb-tágabb környezethez való kötődés mértéke nem különbözik a befogadó csoportétól. Az azonban 
mindenképpen figyelemre méltó, hogy a kultúrafogyasztás és az etnikai identitás beemelésével a szociodemográfiai 
pozíciók mentén sokkal kisebb – de még mindig szignifikáns különbség tapasztalható a befogadó attitűddel rendel-
kező csoport és a kultúrnemzeti felfogás hívei között. A nemzethez tartozás kettős kritériumrendszerét vallók akkor is 
különböznek a befogadó típustól, ha a bővített, a kultúrafogyasztást, az emocionális hátteret és az etnikai identitást 
is tartalmazó modellel dolgozunk. A legerősebb választóvonalat az etnikai identitás jelenti a két csoport között, de  
a szociodemográfiai pozíció szerepe is megőrződik, még ha gyengébben is. A kettős kritériumrendszer hívei továbbra 
is vagyontalanabbak, iskolázatlanabbak, és a származásukra nézve etnikailag homogén profilt mutatnak a befogadók-
hoz képest, de még ennél is inkább jellemzőbb rájuk, a lakóhelyükhöz való erős kötődés és az, hogy szinte kizárólag  
a hazai médiát fogyasztják.

A harmadik lépésben felépített teljes modellünk arra a kérdésre ad választ: hogyha a kutatásban szereplő hat etnikai 
csoport között sem szociodemográfiai pozícióban, sem érzelmi kötődésben, sem kultúrafogyasztásban, sem etnikai 
identitásban nem lenne különbség, találunk-e eltérést a csoportok nemzetfelfogása között (1. táblázat: harmadik osz-
lop). Arra a kérdésre, hogy van-e különbség a hat vizsgált etnikai csoport között (a bekezdés elején felsorolt megszo-
rítások mellett), az a válasz, hogy pusztán az ukrajnai magyarok különböznek a többi etnikai csoporttól: nevezetesen 
az ukrajnai magyarok inkább a kultúrnemzeti felfogás hívei. Mindebből az következik, hogy ha minden szignifikánsnak 
bizonyuló paraméter mentén egyforma lenne a hat etnikai csoport, a történelmi hagyományokkal, Ukrajna eltérő gaz-
dasági fejlettségével, nemzetiségi politikájával magyarázhatóan az ukrajnai magyarok akkor is különböznének a többi 
etnikai csoporttól nemzetfelfogás tekintetében. Viszont a három ország többségét jelentő etnikai csoportok nagyon 
is hasonlítanak egymásra a nemzetfelfogásukban. 

Amikor a befogadó attitűddel jellemezhető, illetve a kettős kritériumrendszert preferáló csoport közötti különb-
séget vizsgáljuk, a legmeglepőbb eredmény az, hogy eltűnik a szociodemográfiai pozíciók befolyásoló szerepe, és 
helyüket a hat etnikai csoporthoz való tartozás veszi át. Mindössze a külföldi médiafogyasztás őrzi meg hatását. 

A kettős kritériumrendszer elfogadására leginkább a magyarországi magyarokra jellemző az ukrán, illetve a szlovák 
határ mentén. A Szlovákiában élők, tekintet nélkül arra, hogy magyarok vagy szlovákok, ha mind szociodemográfiai 
pozíciójukat, mind érzelmi kötődésüket illetően egyformák lennének, akkor kevésbé hajlanának a kettős kritériumrend-

3 Sem különösen vagyonosnak nem mondhatók, és a depriváltság sem jellemző rájuk.
4 Az emocionális tényezők között szerepet szántunk a bizalmi tőkének is, azonban e változó mentén nem találtunk különbséget a három 

nemzetfelfogás között. Ezért kényszerültünk arra, hogy a modellünkben a bizalom mértékét ne szerepeltessük.
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szer elfogadására. A táblázatból az is látható, hogy az Ukrajnában élő magyarok a kultúrnemzeti felfogást pártfogolják, 
és éppen átlagos mértékben fogadják el a kirekesztő jellegű kettős kritériumrendszert. 

Ez az eredmény ellentmondani látszik a 7. ábrán látottakkal. Az ellentmondás azonban látszólagos. A magyarázó 
modellünkben ugyanis nem egyszerűen a hat etnikai csoport nemzetfelfogását hasonlítjuk össze, hanem azt vizsgál-
juk, hogy ha e csoportok ugyanolyan szociodemográfiai paraméterekkel lennének leírhatók, és érzelmi kötődésük is 
egyforma lenne, akkor miben és mennyire különbözne nemzetfelfogásuk. A modell tehát egyszerre valószínűsíti, hogy 
az egyes etnikai csoportok között másfajta különbségek jelentkeznek, ha eltekintünk a csoportok közötti szociológiai 
és emocionális különbségektől, mint ha ezekre nem vagyunk tekintettel. Az is bizonyítható ebből modellből, hogy  
a hat etnikai csoport nagyon is különbözik szociodemográfiai hátterét és érzelmi kötődését tekintve. 

A 2., 3. és 4. táblázatokban azt mutatjuk meg, hogy hogyan alakul az egyes országokban a kérdezettek nemzetfelfo-
gása. Ezek a modellek csak annyiban különböznek az első modellünktől, hogy az országok eltéréséből adódó különb-
ségeket nem tartalmazza a modell, pusztán az adott országban élők etnikai hovatartozása számít.5 

A nemzeti kategorizációs tipológia magyarázó modellje Magyarországon,  2. táblázat 
multinominális logisztikus regresszió 

1. model 
(mcFadden pszeudo  

R-négyzet: 4,0%)

2. model 
(mcFadden pszeudo  

R-négyzet: 6,0%)

3. model 
(mcFadden pszeudo  

R-négyzet: 6,0%)

Wald Szign. Exp(B) Wald Szign. Exp(B) Wald Szign. Exp(B)

kultúrnemzeti felfogás

Kérdezett neme 1,824 0,177 0,605 1,798 0,180 0,604 1,773 0,183 0,605

Deprivált státus 0,198 0,656 0,942 0,050 0,824 0,970 0,023 0,878 0,979

Vagyonindex 3,285 0,070 1,142 3,039 0,081 1,138 3,036 0,081 1,139

Iskolázottság 1,629 0,202 1,102 1,977 0,160 1,114 1,937 0,164 1,114

Beköltözőtt 4,258 0,039 1,974 4,401 0,036 2,016 4,662 0,031 2,057

Kötődés a lakóhelyhez, régióhoz x x x 5,152 0,023 2,785 5,079 0,024 2,759

Határon túli médiafogyasztás x x x 0,164 0,685 0,889 0,154 0,694 0,892

Identitás (1 homogén 2 vegyes) x x x 2,030 0,154 5,571 2,014 0,156 5,417

Moi magyar–szlovák határ x x x x x x 0,011 0,917 0,961

Moi magyar–ukrán határ x x x x x x ref. csop. ref. csop. ref. csop

kultúr- és államnemzeti kategorizáció együtt

Kérdezett neme 0,299 0,584 1,158 0,480 0,488 1,206 0,539 0,463 1,221

Deprivált státus 0,018 0,894 0,988 0,014 0,906 0,989 0,001 0,982 1,002

folytatódik

5 Magyarország esetében természetesen nincs értelme az etnikai hovatartozás vizsgálatának. Itt is megkíséreltük kimutatni, hogy van-e 
különbség a szlovák, illetve az ukrán határ mentén élő magyarországi magyarok nemzetfelfogásában, de mint a 2. táblázat utolsó sora 
mutatja, ez a különbség nem létezik. 
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1. model 
(mcFadden pszeudo  

R-négyzet: 4,0%)

2. model 
(mcFadden pszeudo  

R-négyzet: 6,0%)

3. model 
(mcFadden pszeudo  

R-négyzet: 6,0%)

Wald Szign. Exp(B) Wald Szign. Exp(B) Wald Szign. Exp(B)

Vagyonindex 3,406 0,065 1,116 3,211 0,073 1,114 2,666 0,102 1,105

Iskolázottság 0,581 0,446 0,956 0,667 0,414 0,953 0,442 0,506 0,961

Beköltözött 4,426 0,035 1,789 4,280 0,039 1,781 4,644 0,031 1,830

Kötődés a lakóhelyhez, régióhoz x x x 1,510 0,219 1,388 1,350 0,245 1,364

Határon túli médiafogyasztás x x x 0,557 0,455 1,167 0,681 0,409 1,188

Identitás (1 homogén 2 vegyes) x x x 1,918 0,166 2,160 2,009 0,156 2,186

MOi magyar–szlovák határ x x x x x x 2,150 0,143 0,664

MOi magyar–ukrán határ x x x x x x ref. csop. ref. csop. ref. csop.

Megjegyzés: lásd 2. lábjegyzet.

A nemzeti kategorizációs tipológia magyarázó modellje Szlovákiában,  3. táblázat 
multinominális logisztikus regresszió 

1. model 
(mcFadden pszeudo  

R-négyzet: 4,0%)

2. model 
(mcFadden pszeudo  

R-négyzet: 8,0%)

3. model 
(mcFadden pszeudo  

R-négyzet: 6,0%)

Wald Szign. Exp(B) Wald Szign. Exp(B) Wald Szign. Exp(B)

kultúrnemzeti felfogás

Kérdezett neme 2,709 0,100 0,657 2,622 0,105 0,655 2,552 0,110 0,652

Deprivált státus 3,432 0,064 0,653 2,808 0,094 0,662 3,082 0,079 0,653

Vagyonindex 6,887 0,009 0,908 9,425 0,002 0,888 11,242 0,001 0,874

Iskolázottság 3,953 0,047 1,091 2,962 0,085 1,080 1,668 0,197 1,061

Etnikai eredet: vegyes 1,044 0,307 1,320 1,087 0,297 1,346 0,517 0,472 1,235

Etnikai eredet: homogén ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop.

Beköltözőtt 0,001 0,977 0,992 0,066 0,797 0,931 0,052 0,820 0,938

Kötődés a lakóhelyhez, régióhoz x x x 1,677 0,195 0,692 1,966 0,161 0,666

Határon túli médiafogyasztás x x x 5,216 0,022 1,206 13,570 0,000 1,462

Identitás (1 homogén 2 vegyes) x x x 0,224 0,636 1,170 0,026 0,873 1,056

SZLOi magyar x x x x x x 11,565 0,001 0,307

SZLOi szlovák x x x x x x ref. csop. ref. csop. ref. csop.

folytatódik
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1. model 
(mcFadden pszeudo  

R-négyzet: 4,0%)

2. model 
(mcFadden pszeudo  

R-négyzet: 8,0%)

3. model 
(mcFadden pszeudo  

R-négyzet: 6,0%)

Wald Szign. Exp(B) Wald Szign. Exp(B) Wald Szign. Exp(B)

kultúr- és államnemzeti kategorizáció együtt

Kérdezett neme 0,077 0,781 0,875 0,141 0,707 0,831 0,134 0,714 0,833

Deprivált státus 4,269 ,039 1,583 4,993 0,025 1,676 3,614 0,057 1,570

Vagyonindex 0,596 0,440 1,046 0,224 0,636 10,029 0,051 0,822 1,014

Iskolázottság 0,229 0,632 0,959 0,250 0,617 0,957 0,503 0,478 0,940

Etnikai eredet: vegyes 0,000 0,991 0,994 0,001 0,975 1,017 0,000 0,985 1,010

Etnikai eredet: homogén ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop.

Beköltözött 1,962 0,161 1,983 2,754 0,097 2,310 2,663 0,103 2,282

Kötődés a lakóhelyhez, régióhoz x x x 3,107 0,078 2,808 2,833 0,092 2,682

Határon túli médiafogyasztás x x x 0,814 0,367 1,152 2,689 0,101 1,361

Identitás (1 homogén 2 vegyes) x x x 0,355 0,551 1,463 0,195 0,659 1,329

SZLOi magyar x x x x x x 2,796 0,094 0,356

SZLOi szlovák x x x x x x ref. csop. ref. csop. ref. csop.

Megjegyzés: lásd 2. lábjegyzet.

A nemzeti kategorizációs tipológia magyarázó modellje Ukrajnában,  4. táblázat 
multinominális logisztikus regresszió 

1. model 
(mcFadden pszeudo  

R-négyzet: 5,0%)

2. model 
(mcFadden pszeudo  

R-négyzet:7,0%)

3. model 
(mcFadden pszeudo  

R-négyzet: 6,0%)

Wald Szign. Exp(B) Wald Szign. Exp(B) Wald Szign. Exp(B)

kultúrnemzeti felfogás

kérdezett neme 0,172 0,678 10,154 0,052 0,819 10,086 0,000 0,984 1,008

deprivált státus 7,512 0,006 0,702 50,865 0,015 0,725 3,625 0,057 0,763

vagyonindex 0,906 0,341 1,073 1,186 0,276 1,086 0,768 0,381 1,070

iskolázottság 0,531 0,466 1,043 0,567 0,451 1,046 1,020 0,313 1,065

Etnikai eredet: egyéb 0,335 0,563 1,946 0,924 0,336 3,112 3,120 0,077 8,251

Etnikai eredet: vegyes 4,610 0,032 0,462 10,339 0,247 0,639 0,086 0,769 0,884

Etnikai eredet: homogén ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop.

Beköltözőtt 0,205 0,650 0,844 0,211 0,646 0,839 0,023 0,879 1,063

kötődés a lakóhelyhez, régióhoz x x x 1,138 0,286 1,548 2,029 0,154 1,860

folytatódik
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1. model 
(mcFadden pszeudo  

R-négyzet: 5,0%)

2. model 
(mcFadden pszeudo  

R-négyzet:7,0%)

3. model 
(mcFadden pszeudo  

R-négyzet: 6,0%)

Wald Szign. Exp(B) Wald Szign. Exp(B) Wald Szign. Exp(B)

Határon túli médiafogyasztás x x x 0,235 0,628 0,958 0,610 0,435 0,930

identitás (1 homogén 2 vegyes) x x x 5,287 0,021 2,370 3,131 0,077 2,021

ukri magyar x x x x x x 23,587 0,000 7,518

ukri ukrán x x x x x x ref. csop. ref. csop. ref. csop.

kultúr- és államnemzeti kategorizáció együtt

kérdezett neme 2,106 0,147 1,685 1,736 0,188 1,633 1,523 0,217 1,581

deprivált státus 1,218 0,270 0,868 0,795 0,373 0,890 0,541 0,462 0,907

vagyonindex 0,812 0,367 10,072 0,868 0,352 1,076 0,848 0,357 1,073

iskolázottság 1,810 0,179 0,920 1,320 0,251 0,929 1,141 0,285 0,934

Etnikai eredet: egyéb 0,244 0,621 1,809 0,203 0,652 10,739 0,221 0,638 1,783

Etnikai eredet: vegyes 2,477 0,115 0,558 10,389 0,239 0,626 10,079 0,299 0,655

Etnikai eredet: homogén ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop. ref. csop.

Beköltözött 0,006 0,937 1,031 0,051 0,822 1,092 0,073 0,787 1,113

kötődés a lakóhelyhez, régióhoz x x x 4,759 0,029 2,639 4,428 0,035 2,485

Határon túli médiafogyasztás x x x 0,170 0,680 1,038 0,056 0,814 1,021

identitás (1 homogén 2 vegyes) x x x 0,449 0,503 1,298 0,294 0,587 1,241

ukri magyar x x x x x x 0,641 0,423 1,352

ukri ukrán x x x x x x ref. csop. ref. csop. ref. csop.

Megjegyzés: lásd 2. lábjegyzet.

A Magyarországon élőket a megengedő nemzetfelfogástól a kultúrnemzeti felfogás felé a lakóhelyhez való kö-
tődés „mozdítja” el: minél erősebben kötődik valaki a lakóhelyéhez, annál inkább hajlik a kizárólagos kultúrnemzeti 
felfogás preferálására. A kultúrnemzeti kategorizáció elfogadására Magyarországon a törzsökösök kevésbé hajlanak, 
mint azok, akik beköltözőnek számítanak a lakóhelyükön. A Szlovákiában élők nemzetfelfogása leginkább az anya-
gi helyzetüktől függ: az átlagosnál valamivel kevésbé vagyonosak a kultúrnemzeti felfogás elfogadására hajlanak, a 
kifejezetten depriváltak pedig a kirekesztő jellegű kettős kategorizációt fogadják el. Ukrajnában éppen fordítva van,  
a kevésbé depriváltak inkább hajlanak a kultúrnemzeti felfogás elfogadására, a megengedő, befogadó kategorizáció 
hívei pedig a szegényebbekből kerülnek ki. Ukrajnában a lakókelyhez való erős kötődés a kettős, kirekesztő jellegű 
nemzetfelfogás elfogadásával jár együtt. 

Összességében elmondható, hogy mindhárom országban más-más tényezők befolyásolják az emberek nemzet-
felfogását. Magyarországon a törzsökösök a legmegengedőbbek, a beköltözők pedig mind a kulturális, mind a kire-
kesztő jellegű nemzetfelfogásra hajlamosak. Kedvez a kulturális nemzetfelfogásnak a lakóhelyhez való erős kötődés is. 
Szlovákiában minél rosszabb anyagi körülmények között él valaki, annál inkább eltávolodik a begfogadó-megengedő 
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nemzetfelfogástól. Ukrajnában éppen ellenkezőleg, a nemzetfelfogás tekintetében a legrosszabb anyagi helyzetben 
lévők a legmegengedőbbek, és a homogén etnikai származás is a megengedő nemzetfelfogásnak kedvez.

Az etnikai identitás térképe a határrégióban

Kutatásunkban feltételezzük, hogy a határ közelségében való élés rányomja a bélyegét az emberek identitására. En-
nek a befolyásnak azonban nemcsak az erőssége, hanem a természete is változik térségenként és a térségekben élők 
etnikumától függően. 

A kérdőívben minden válaszadónak lehetősége volt arra, hogy kizárólagos vagy elsődleges és másodlagos etnikai 
identitását megvallja. Figyelmünk központjában a magyar–szlovák–ukrán etnikai identitás állt, így az egyéb kategóriá-
ba soroltunk minden egyéb (rutén, orosz stb.) identitást. 

Az 5. táblázat azt szemlélteti, hogy a vizsgálatunkban szereplő hat csoport tagjai6 milyen etnikai identitást vallottak 
magukénak, hogy ez az identitás homogén vagy vegyes identitást takar-e, illetve mi volt számukra az elsődleges és  
a másodlagos identitás.

A felvállalt etnikai identitás az egyes csoportokban, elemszám (fő)5. táblázat 

moi  
magyar–szlovák  

határ

moi  
magyar–ukrán  

határ

Szloi 
magyar

Szloi 
szlovák

ukri 
magyar ukri ukrán

Magyar 289 275 129 0 128 2

Kettős identitás 0 0 45 15 62 23

Többségi nemzethez tartozik xxx xxx 14 89 0 45

Egyéb 11 26 6 3 10 30

Összesen 300 301 194 107 200 100

Megjegyzés: xxx – a magyarországi magyarok a táblázat első sorában szerepelnek.

A határok magyarországi oldalán élők zöme egyetlen és értelemszerűen magyar identitású. A szlovák határ mentén 
mindössze 3, az ukrán határ mentén 18 olyan válaszadónk volt, aki elsődlegesen romának vallja magát, ám a másodla-
gos identitása magyar. 8–8 olyan válaszadóval találkoztunk, akinek elsődleges identitása nem magyar, hanem német, 
román, ruszin, horvát, ám a másodlagos identitásuk nekik is magyar. 

A határ szlovák oldalán élő magyarok többsége kizárólag magyar identitású. Közel negyedük kettős identitású, akik-
re többségében az jellemző, hogy az elsődleges identitásuk a magyar. Kisebb részüknél viszont a szlovák az elsődleges 
identitás, a magyar pedig a második helyre szorul. A teljes elszlovákosodás az itt élők alig 7 százalékára jellemző: ők 
azok, akik jóllehet magyar anyanyelvűek és a magyar nyelvű kérdőívre válaszoltak, egyetlen identitást vállalnak fel, és 
ez a vállalt identitás a szlovák. Az egyéb kategóriába azok kerültek, akiknek az elsődleges identitása cseh vagy roma, 
de másodlagosan magyarnak vallják magukat. A szlovákiai szlovákok 83 százaléka kizárólag szlováknak vallja magát. 

6 Az egyes csoportokba sorolható személyeket a kérdezés során az anyanyelvük szerint választottuk ki.
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12 százalékuk kettős identitású, akiknek többsége elsődlegesen a szlovák identitást választja, és alig 3 százalék azok 
aránya, akik a kettős identitáson belül a magyart helyezik az első helyre. A szlovákiai szlovákok esetében az egyéb ka-
tegóriába szlovák–roma, illetve szlovák–cseh kettős identitásúak tartoznak.

Az ukrajnai magyarok esetében a kizárólagos magyar identitást vállalók aránya éppen úgy kétharmad körüli, mint 
a szlovákiai magyarok esetében. A kettős identitású ukrajnai magyarok elsöprő többsége számára az elsődleges iden-
titás a magyar. Ennyiben az Ukrajnában élő magyarok magyar identitása gyengébb, mint a szlovákiai magyaroké. Az 
egyéb kategóriába a roma–magyar kettős identitásúak tartoznak. Az ukrajnai ukránok között viszonylag alacsony  
a kizárólag ukrán identitásúak száma, ami elsősorban a hajdani Szovjetunió nemzetiségi politikájával magyarázható. 
Ennek következtében körükben rendkívül magas az orosz–ukrán és ruszin–ukrán kettős identitás. Ugyancsak magas az 
ukrán–magyar kettős identitásúak aránya, míg a magyar–ukrán kettős identitás alig fordul elő.

A származás szerepe a vállalt etnikai identitásban

A határ mentén élők vállalt identitásában kétségkívül nagy szerepe van annak, hogy szüleik milyen nemzetiségűek 
voltak (6. táblázat). Az etnikailag vegyes házasságok nyitják meg az utat a kettős identitás felé, hiszen a gyerekkori szo-
cializáció, az iskolaválasztás, a családban használt nyelv, a gyerekkori baráti kör etnikai összetétele, az egyik vagy a másik 
szülő nemzetiségének felvállalására ösztönzi a kérdezetteket. A határ magyarországi oldalán élő magyarok számára 
ez a probléma értelemszerűen fel sem merül. A szlovákiai szlovákok kivételével a szülők nemzedékében a homogén 
házasságok aránya magasabb, mint a kizárólagos identitást vállaló kérdezettek aránya. Ez azt jelenti, hogy még azok 
is, akik etnikailag homogén családban nevelkedtek, a határ közelségében élve gyakran kettős identitást választanak 
maguknak. A kettős identitás azonban mást jelent Szlovákiában és Ukrajnában. Szlovákiában a magyar, illetve a szlo-
vák identitás őrzése versus a kettős identitás felvállalása jelenti a választási opciót, Ukrajnában viszont sokkal tarkább 
az etnikai térkép: itt a szülői házasságok homogenitása az orosz és a ruszin keveredés révén is megtörhet. Ily módon 
Ukrajnában a kérdezettek többféle identitás közül választhatnak.

A szülők nemzetisége az egyes csoportokban (%)6. táblázat 

moi  
magyar–szlovák 

határ

moi  
magyar– ukrán 

határ

Szloi 
magyar

Szloi 
szlovák ukri magyar ukri ukrán

Magyar 98,3 98,2 76,0 4,4 82,7 1,2

Kettős identitás 1,7 1,8 17,3 17,6 14,2 37,6

Többségi nemzethez tartozik xxx xxx 6,7 78,0 3,1 61,2

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Megjegyzés: xxx – a magyarországi magyarok a táblázat első sorában szerepelnek.

Ha a szülők etnikai hovatartozását és a kérdezett vállalt identitását együtt vizsgáljuk, azt kell látnunk, hogy a határ 
magyarországi oldalán – nem meglepő módon – homogén magyar családok élnek, azaz mind a szülők, mind a kér-
dezett magyar. Az egyéb kategória körükben a roma származást takarja, de az arány meglehetősen alacsony: a szlo-
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vák határ mentén 5 százalék, az ukrán határ mentén alig 10 százalék azoknak az aránya, ahol a szülők és/vagy maga  
a kérdezett romának vallja magát.

A szlovákiai magyarok 60 százaléka tartozik a homogén magyar kategóriába, 12 százalékuk annak ellenére, hogy 
apjuk és anyjuk magyar volt, már kettős, magyar–szlovák identitású, további 2 százalékuk a magyar felmenők ellenére 
már szlovák–magyar identitású. 3 százalékuk, annak ellenére, hogy a nevük alapján magyarként azonosítottuk őket, és 
a kérdezés is magyar nyelven történt, mind szüleiket, mind saját magukat a szlovák etnikumhoz sorolták. Egy másik  
3 százalékuk pedig a szlovák szülők ellenére második identitásként magyarnak vallja magát. 

A szlovákiai szlovákok zöme (74%) etnikailag homogén, szlovák családból származik, és a kérdezett maga is szlo-
váknak vallja magát. Alig több mint 4 százalékuk szülei magyarok voltak, de maga a kérdezett már szlováknak is vallja 
magát. A vegyes, szlovák–magyar házasságból származók aránya 12 százalék. Több mint felük kizárólag szlováknak 
vallja magát, a fennmaradók többsége szlovák–magyar, kisebb része magyar–szlovák identitású. 

Az ukrajnai magyarok magyar identitásvesztése – amennyiben a szülők etnikai hovatartozását is figyelembe vesz-
szük – valamivel nagyobb, mint a szlovákiai magyaroké, ugyanis csak 60 százalékuk nevezhető homogén magyarnak, 
20 százalékuk a magyar származás ellenére kettős identitásúnak, magyar–ukránnak vallja magát. A vegyes, ukrán–
magyar házasságból származók aránya alig több mint 8 százalék. Az ilyen családból származók közel fele kizárólag 
magyarnak, a másik részük pedig magyar–ukrán identitásúnak vallja magát.

Az ukránok kevesebb mint fele mondható kizárólag ukrán származásúnak, akiknek szülei ukránnak, és maga is 
ukránnak vallja magát. Az ukrán–magyar vegyes házasságból származók aránya viszonylag magas (16,5%), többségük 
ukrán–magyar, kisebb részük magyar–ukrán kettős identitású. A többi kategória magas aránya az itt élők etnikai tarka-
ságának tulajdonítható, és ruszin, orosz és roma családtagokat jelent. 

Az identitás kétgenerációs átörökítése

Az identitásvesztés és az identitásőrzés kérdése még tisztábban vizsgálható, ha a házastársak és a gyerekek nemzetisé-
gét is figyelembe vesszük. Mivel a házasok és főképp a gyerekesek számossága lehetetlenné teszi a részletes elemzést, 
itt most csak azt mutatjuk meg, hogy a tisztán magyar, illetve a vegyes etnikai szerkezetű családokból származó kérde-
zettek milyen nemzetiségű házastársat választottak maguknak,7 és gyerekeiket milyen nemzetiségűnek tekintik.

A kérdezettek kevesebb mint kétharmada házas, így a házastárs választásából fakadó identitásvesztés, illetve iden-
titásőrzés elemzése során elveszítjük a minta egyharmadát. Ezzel együtt megállapítható, hogy a szlovákiai (házas) ma-
gyarok közel kétharmada identitásőrzőnek tekinthető, amennyiben szülei és házastársa is magyar, és maga a kérdezett 
is magyarnak vallja magát. Valamivel több mint 10 százalékuk tekinthető identitásvesztőnek, mert a magyar származás 
és/vagy a vállalt magyar identitás ellenére szlovák házastársat választott. Identitásőrzés tapasztalható az itt élő házasok 
közel 20 százaléka körében. Ők azok, akik szlovák vagy kettős, szlovák–magyar identitásuk ellenére magyar nemzetisé-
gűvel kötöttek házasságot.

7 Magától értetődő elvárás lenne, hogy amikor a házastársak etnikai hovatartozását vizsgáljuk, figyelembe vegyük a házasságpiac etnikai 
szerkezetét is. Nem mindegy ugyanis, hogy a magyar etnikumú kérdezettek magyar többségű településen élnek-e, ahol nagyobb az 
esélye annak, hogy a házastársuk is magyar lesz, vagy éppen ellenkezőleg, olyan településen élnek, ahol szép számban vagy többségben 
élnek szlovákok, illetve ukránok. Ez utóbbi településeken ugyanis nem elhanyagolható az esélye annak, hogy a kérdezettek etnikailag 
vegyes házasságot kössenek. A tisztánlátáshoz arra is szükség lenne, hogy ismerjük a kérdezettek költözéstörténetét, vagyis tudjuk, hogy 
hol éltek párválasztásuk idején. Ezek az adatok azonban nem állnak rendelkezésünkre, így a felrajzolt kép csak vázlatos lehet. 
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A szlovákiai szlovákok esetében a házasság révén is erős az identitásőrzés: 80 százalékuk szlovák házastársat választ, 
és a kettős, szlovák–magyar identitásúaknak is többségében szlovák a házastársa. 

Az ukrajnai magyarok fele őrzi házassága révén a homogén magyar identitást. Egynegyed részüket mondhatjuk 
identitásőrzőnek, hiszen kettős identitásuk ellenére magyar házastársuk van. Valamivel több mint 10 százalékuk mond-
ható identitásvesztőnek: ők azok, akik magyar vagy ukrán–magyar identitásuk ellenére ukrán házastársat választanak. 
Az ukránok körében a házasságok tovább csökkentik a homogén ukrán családok arányát. Alig 38 százalékukról mond-
ható el, hogy szüleik ukránok, ők maguk kizárólagos ukrán identitásúak, és ukrán a házastársuk is. A kettős, ukrán–ma-
gyar identitásúak többsége (15%) ukrán házastársat választ, kisebb részük (9%) magyart.

A határ közelében élők esetében az etnikailag homogén családokban a gyerekek számára reális lehetőségként 
merül fel, hogy a család etnikai identitását tovább őrizzék, vagy identitást váltsanak, vagy netán kettős identitást válasz-
szanak maguknak. Természetesen figyelembe kell vennünk azt is, hogy a határ szlovák és ukrán oldalán élő kérdezettek 
csupán 62 százalékának van gyermeke. Először a határ szlovákiai oldalán élők identitásának átörökítését mutatjuk be. 
A 8. ábra azt szemlélteti, hogy a szlovák határrégióban a szülők generációjából kiindulva hogyan alakul a kérdezett 
identitása, ezt erősíti vagy gyengíti-e a párválasztás, továbbá milyen identitást próbálnak a gyermekek számára átörö-
kíteni. 

8. ábra 
Az etnikai identitás 

átörökítésének 
többgenerációs 

modellje 
Szlovákiában azok 

körében, ahol 
mindkét szülő 

magyar (%)

Megjegyzés: Sárgával jelöltük a magyar és zölddel a szlovák, illetve a szlovák–magyar kettős identitást.

A homogén magyar családok vegyes identitásúvá válását azon kérdezettek körében követjük nyomon, akiknek a 
szülei magyarok voltak. Mivel három generáción keresztül szeretnénk nyomon követni az etnikai identitás változásait, 
a 8. ábrán csak azok szerepelnek, akiknek már gyermekeik is vannak. Láthatjuk, hogy a homogén magyar családból 
származók 84 százaléka őrzi kizárólagos magyar identitását, a fennmaradó 16 százaléknak ezzel szemben kizárólagos 
szlovák vagy kettős identitása van, azaz elsődleges vagy másodlagos identitásként vállalja csak fel magyar etnikumhoz 
való tartozását. A házasodás részben rontja, részben javítja a magyar identitás átörökítésének esélyét. A homogén 
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magyar családokba tartozók döntő többsége magyar házastársat választ, de a magyar családból származók között  
8 százalék azok aránya, akik bár saját maguk kizárólagos magyar identitásúak, a házastársuk nem magyar. A homo-
gén magyar családok gyerekeiknek teljes egészben átörökítik a magyar identitást. Ott, ahol a kérdezett származása 
és saját identitása egyértelműen magyar, de a házastársé nem, ott is meglepő módon a családok felében (a 8%-ból  
4 százalékpont) gyermekeiket magyarnak nevelik. Azt mondhatjuk tehát, hogy a magyar családból származó és ma-
gyar identitást vállaló magyar válaszadóknál mindössze 7 százalékpont a csökkenés: csak ennyien vannak, akiknek 
gyermekei nem magyarként nevelődnek. 

A magyar szülőktől származó, ám kettős identitású válaszadók közül a szlovák határrégióban majdnem ugyanany-
nyian választanak magyar házastársat, mint nem magyart (7, illetve 9 százalékpont). A magyar házastársat választók 
mindegyike magyarként neveli a gyerekét, de még a nem magyar házastárssal együtt élők esetében is előfordul (2 
százalékpont), hogy a gyerekek magyarok. 

Összességében azt mondhatjuk tehát, hogy a homogén magyar családból származó, saját gyerekkel élő, a szlovák 
határrégióból való kérdezettek csupán 14 százaléka neveli a gyerekét nem magyar identitásúként. Ez a megállapítás 
első látásra ellentmond annak a szakirodalomban (pl. Gyurgyik 2006) gyakran előforduló és empirikus adatokkal igazolt 
megállapításnak, hogy a határon túli magyaroknál generációról generációra haladva egyre csökken a magyar identitás 
felvállalása. 

Az említett szakirodalom jelentős része a magyar népesség számbeli fogyását regisztrálja, ám a mi kutatásunk ennek 
a tendenciának ellentmondani látszik. Még pontosabban fogalmazva, a fogyatkozás mértékét kisebbnek mutatja. Azt 
feltételezzük, hogy ennek az ellentmondásnak a hátterében az áll, hogy az említett kutatások Dél-Szlovákia egészére 
vonatkoztak, és nem a keleti határrégióra. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy az identitás átörökítésében érvényesül-e 
a határközelség befolyásoló szerepe, érdemes egy olyan kutatás adataival összehasonlítást tenni, amely kutatás – bár 
mintegy 15 évvel ezelőtt történt, de – egész Dél-Szlovákia lakosságát reprezentálja (9. ábra). 

9. ábra 
Az etnikai identitás 

átörökítésének 
többgenerációs 

modellje Dél-
Szlovákiában azok 

körében, ahol 
mindkét szülő 

magyar (%)  
(1998-as adatok)

Forrás: Az adatok az 
1998-as Kárpát-projekt 
kutatásból származnak 

(Csepeli–Örkény–
Székelyi 2002).

Megjegyzés: Sárgával jelöltük a magyar és zölddel a nem magyar identitást.
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Mielőtt a 8. és a 9. ábra összehasonlításából következtetéseket vonnánk le, egy fontos megszorító megjegyzést kell 
tennünk. Az 1998-as kutatásban nem volt módja a kérdezetteknek a kettős (magyar–szlovák, szlovák–magyar) identitás 
felvállalására. Vagy magyarként, vagy nem magyarként jelölhették meg etnikai identitásukat. Emiatt körükben a sötét 
árnyalattal jelzett nem magyar identitásúak aránya mindössze 2 százalék. Ebből az is következik, hogy azok között, 
akiket a 2. ábrán magyar identitásúként tüntettünk fel, akadnak olyanok, akik kettős, magyar–szlovák identitásúak.  
A házastársak és a gyerekek etnikai hovatartozásának mérése viszont identikus a két vizsgálati időpontban.

Míg a határ közelében élő magyar szülőktől származó (gyerekes) kérdezettek 83 százaléka választ magyar házas-
társat, addig ugyanez az arány egész Dél-Szlovákiában 87 százalék,8 azaz a különbség elhanyagolhatóan kicsi. Ám  
a gyerekek esetében a határ közelsége másképpen hat: az itt élő, magyar szülőktől származó gyerekek – tehát a máso-
dik generáció – 86 százalékos arányban (újra) magyar identitású. Egész Dél-Szlovákiában a második generációs iden-
titásőrzés aránya csak 67 százalék. Mindebből úgy tűnik, hogy a határ közvetlen közelsége kedvez a magyar identitás 
megőrzésének, esetleg reneszánszának is.9 

A határ ukrajnai oldalán élő magyarok esetében sajnálatos módon nincs mód arra, hogy az identitás átörökítését 
a határtól messzebb lévő régiókban is megvizsgáljuk. Az azonban mindenképpen fontos lehet, hogy a határ szlovák, 
illetve az ukrán oldalán élő magyarok identitásátörökítését összehasonlítsuk.

A homogén magyar családból Ukrajnában élő kérdezettek között gyakrabban fordul elő a kettős identitás, mint  
a szlovák határ mentén élő magyarok körében (33 vs. 16%). A magyar házastárs választása mindkét határ mentén 
azonos arányú (85 vs. 87%). A gyerekeket viszont az ukrán határ mentén szinte kizárólag magyarként nevelik (10. ábra).  
A magyar szülőktől származók esetében mindössze 1 százalék a második generációban nem magyarként nevelt gye-
rekek aránya. Úgy tűnik tehát, hogy Ukrajnában egyfajta reneszánsza van a magyar identitás felvállalásának, ami min-
den bizonnyal összefügg azzal, hogy Magyarország uniós tagsága előnyöket kínál a határon túliak számára is.10 Az 
elmagyarosodás generációról generációra erősödik, amit mi sem példáz jobban, mint az a tény, hogy a vegyes etnikai 
összetételű családból származó kérdezettek 27 százaléka kizárólagos magyar identitást vállal. Az ugyanilyen vegyes 
etnikai összetételű családokból származó második generációban a magyar identitás felvállalása már 80 százalékos. 

8 Ez azt látszik igazolni, hogy az a félelmünk, hogy a házasságpiac etnikai szerkezete túlságosan specifikus a határ közelében, megalapo-
zatlan volt. A homogén magyar családból származók több mint 80 százaléka magyar házastársat választ, függetlenül attól, hogy a határ 
közelében él vagy távolabb.

9 Ellenérvként merülhet fel, hogy a határ közelében túlságosan sok magyar többségű település található, és ennek köszönhetően a gyere-
kek magyarként nevelése szinte szükségszerű, hiszen a településeken magyar tannyelvű iskolák működnek, és a magyar nyelv használata 
a településeken általánosnak mondható. A Kárpát-projektben szereplő egész Dél-Szlovákiára vonatkozó adatok alapján azonban azt kell 
látnunk, hogy a mintába kerültek 70%-a, a mostani határrégiós kutatásban pedig 68%-a élt magyar többségű településen. Úgy tűnik 
tehát, hogy a magyar identitás megtartására irányuló törekvések a határ mentén erősebbnek tűnnek, mint ahogy azt Dél-Szlovákiában 
annak idején tapasztalhattuk. 

10 Erre utal az is, hogy az ukrajnai magyarok körében sokkal fokozottabb az igény a magyar állampolgárság elnyerésére, mint a szlovákiai 
magyaroknál. Szlovákiában 15, Ukrajnában 75% azok aránya, akik szeretnének magyar állampolgárságot kapni.
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10. ábra 
Az etnikai identitás 

átörökítésének 
többgenerációs 

modellje 
Ukrajnában azok 

körében, ahol 
mindkét szülő 

magyar (%)

Megjegyzés: Sárgával jelöltük a magyar és zölddel a nem magyar identitást.

Ami a többségi társadalom házas és gyerekes tagjait illeti, az ő esetükben az etnikai hovatartozás átörökítése igen 
gyakori. Az etnikailag homogén szlovák vagy ukrán családokból származó kérdezettek több mint 86 százaléka kizáró-
lagosan vállalja fel a szülőktől kapott többségi identitást. Szinte kizárólag a többségi társadalomhoz tartozó házastársat 
választ, és ennek megfelelően a gyermekeik identitása is követi a családi tradíciót. A többségi társadalomhoz tartozó 
kérdezettek egy kisebb része (22%) kettős identitásúnak vallja magát. A kettős identitás felvállalása Szlovákiában rit-
kább (13%), Ukrajnában gyakoribb (35%). Szlovákiában az idetartozók mindegyike a többségi társadalomhoz tartozó 
társat választ, és gyerekeinek is ezt az identitást örökíti tovább. Ukrajnában viszont a nem homogén magyar családból 
származó kettős identitásúaknak harmada magyar házastársat választ, és az ilyen családokban a gyerekek fele magyar 
identitást kap örökül.

Az identitás átörökítésének komplex modellje

Az eddigiekben láttuk, hogy a gyerekek identitását nagymértékben befolyásolja a kérdezett és a házastársának identi-
tása. Első modellünk11 a határon túli magyarok körében mutatja be az átörökítés modelljét úgy, hogy figyelembe veszi 
a kérdezettek életkorát és társadalmi státuszát, amelyek hatással lehetnek a válaszadók identitására, és ezen keresztül 
a gyerekek identitásválasztására (11. ábra). A modellben megkülönböztetjük az Ukrajnában és Szlovákiában élő magya-
rokat, és ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a két magyar csoport identitásőrzésére is fény derüljön. 

11 Három, egymásra épülő bináris logisztikus regressziós modellt készítettünk, amelyek együtt egy útmodellt jelenítenek meg.
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11. ábra 
Az identitás 

átörökítésének 
modellje  

a szlovákiai és 
ukrajnai magyarok 

körében

Jelmagyarázat: Az erős összefüggések zöldek, minél vastagabbak, annál erősebbek.  
A gyengébb összefüggések feketék, minél vékonyabbak, annál gyengébbek.

A modell magyarázóereje magasnak mondható, hiszen a gyerekek identitását felerészben sikerült a modellel meg-
jósolni. A gyerek identitását legerősebben a házastárs etnikai hovatartozása befolyásolja. Közvetlenül utána az a vál-
tozó jön, amely a szlovákiai és ukrajnai magyar válaszadókat jeleníti meg. Majd a kérdezettek saját identitása és végül  
a saját státuszuk következik. A megkérdezettek életkorának nincs közvetlen hatása a gyerekek etnikai identitására. Azt 
láthatjuk tehát, hogy a saját és a házastárs identitásától teljesen függetlenül az ukrajnai oldalon élő magyarok esetében 
sokkal nagyobb az esély, hogy a gyerek magyar identitású lesz, mint a szlovák oldalon. Ugyanakkor azt is látnunk kell 
– ahogy azt már az egyszerű modellekben bemutattuk –, hogy a szlovákiai magyaroknál nagyobb az esély arra, hogy 
a válaszadó kizárólagosan magyar identitásúnak vallja magát. Ebből következően magyar házastársat is választ magá-
nak, és e kettő együtt igencsak megnöveli annak esélyét, hogy a gyerekeket magyarnak nevelje. Láthatjuk azt is, hogy 
mindkét etnikai csoportra érvényes, hogy az idősebbek körében gyakrabban fordul elő a kizárólagos magyar identitás, 
és ez önmagában vagy a magyar házastárs választásán keresztül növeli a magyar identitás átörökítésének esélyét. 
A modell független változói közötti kapcsolatok azt jelzik, hogy a két határon túli magyar csoport életkorban nem 
különbözik, ám a szlovákiai magyarok státusza magasabb, mint az Ukrajnában élőké. Láthatjuk tovább azt is, hogy az 
életkor növekedésével alacsonyabb státusszal kell beérniük a kérdezetteknek. Összességében azt mondhatjuk, hogy  
a szlovákiai magyarok körében az idős, alacsony státuszú, saját magyar identitásukat kizárólagosan felvállalók és ma-
gyar házastársat választók körében a legnagyobb az esély az identitásőrzésre. Az ukrajnai magyarok viszont státusztól, 
életkortól és saját identitástól függetlenül nagy eséllyel magyarként nevelik fel a gyerekeiket. A szlovákiai magyarok te-
hát minden materiális haszon reménye nélkül örökítik át magyar identitásukat, az ukrajnai magyarok viszont a magyar 
identitás átörökítésében és esetenként felébresztésében a boldogulás egyfajta lehetőségét látják. 

Ezt a megállapítást még inkább megerősíti az a két modell,12 amelynek segítségével a szlovákiai és az ukrajnai ma-
gyarok körében külön-külön vizsgáltuk meg, hogy a kérdezettek státusza, életkora, vállalt identitása és a házastársuk 

12 A kisebbségi pozícióban határ mentén élő magyarok esetében a sorsukkal való elégedettség, illetve a régióhoz való kötődés nem befo-
lyásolja a magyar identitás átörökítésének esélyét. Az a közhely azonban leszögezhető, hogy azokban a homogén magyar családokban, 
ahol a gyerekeket is magyarnak nevelik, a szülők kevésbé beszélik a többségi nemzet nyelvét, mint azokban a családokban, ahol a gyerekek 
számára nem hagyományozzák át a magyar identitást. 

státus 
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etnikai hovatartozása hogyan befolyásolja gyerekeik identitását. A szlovákiai magyarok esetében a 11. ábrán bemuta-
tott modell ismétlődik meg elhanyagolható eltérésekkel, az ukrajnai magyarok esetében viszont a szociodemográfiai 
tényezőknek nincs szerepe, a magyar identitás minden esetben a gyermekek számára az Európához tartozás esélyét 
kínálja fel. 
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hErEndi györgy

A hAtár. Látszólag egyszerű a szó, de mégis, jobban belegondolva, jelentése összetetté válik. A határ kijelöl, meghatá-
roz, csoportokat képez, kategóriákat teremt, „ti”-re és „mi”-re bont. A valamit, a létezőt a semmitől csak a határ külön-
bözteti meg, minden létező tart valameddig, ahol végződik, ott már egy másik kezdődik. Az általunk elismert határról 
abban az esetben lehet szó, amikor a fizikai határ léte egybeesik a miáltalunk elképzelttel, a lélekben konstruálttal. Mi 
történik, ha lélekben összetartozó, azonos identitású közösséget fizikai határral választanak szét? 

„A nemzeti identitásminták eltérő szerkezete két problémára is rávilágít: egyfelől arra, hogy Európa sok 
országában a nemzet kulturális határai nem esnek egybe az állam politikai határaival, másfelől pedig arra, 
hogy az egyes nemzetek politikai határain belül eltérő kulturális etnikai identitások is élnek.” (Örkény et 
al. 2007: 24) 

Kijelöl tehát és szétválaszt, a lélekben élő és fizikai valóságában is létező: a határ komplex rendszer. A magyarságot 
igen komolyan érinti a politikai határ és a kulturális határ eltérő rajzolatának problémája. 

„Ha a politikai dimenziót részesítjük előnyben, akkor az állampolgárság jogi státusa és az attól elválaszt-
hatatlan szövevényes intézményrendszer lesz a nemzet meghatározásának döntő elméleti kerete. (…) Ha 
a kulturális dimenziót választjuk, akkor a nemzeti csoportban elfoglalt tagság meghatározó szempontjai 
jogilag felpuhulnak, s a születés, az anyanyelv, a kulturális normák és értékek elfogadása válik meghatáro-
zóvá, amivel szükségképpen együtt jár a nemzet meghatározásának olyan megközelítése, amely felérté-
keli a pszichológiai és erkölcsi szempontok alapján szerveződő kötelékek szerepét.” (uo.: 25)

Sokakban (határokon innen és túl) máig feldolgozatlan traumaként él az első világháborút követő magyarlakta 
területek anyaországtól való elcsatolása. Nem könnyű tudomásul venni: a politikai és kulturális nemzet határainak egy-
máshoz szinkronizálása – egyszerűbben: a határon túli magyarlakta területek visszacsatolása – nem megoldható. Ezt 
a dilemmát – vagyis a kulturális nemzet újraegyesítésének igényét és viszont, annak megvalósíthatatlanságát – fel kell 
oldani, hiszen gond akkor van, amikor a megoldhatatlan probléma elvonja a figyelmet a megoldhatótól. A folyamatos 

1 A munka létrejöttéért elengedhetetlen segítséget nyújtottak, ezért köszönettel tartozom (nem érdemi, hanem ábécérendben): a II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárainak, valamint Csernicskó Istvánnak, Fodor Gyulának, Hires-László Kornéliának, Józan Júliának, 
id. Józan Júliának (Juci néninek), Kincs Gábornak, Sütő Tímeának (aki „A határ mint komplex rendszer” kutatássorozaton belül az „Egyház, 
identitás és CBC kapcsolatok a magyar–szlovák–ukrán hármashatár vidékén” című tanulmány szerzője), Vári Fábián Lászlónak, Zán Fábián 
Juditnak, Zán Fábián Sándornak.
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hátranézés az előrehaladást gátolja, így a nemzethez való visszacsatolás nosztalgiája, amennyiben feldolgozatlan ma-
rad, belső válságot idézhet elő. 

„Aki saját családja múltjával vagy saját múltjával nem tud együtt élni, az nehezen élhet együtt másokkal. 
A saját múlt megtagadása a másikkal szembeni türelmetlenséghez vezet.” (Losonczi 2005: 29)

Vajon hogyan viszonyul egymáshoz a határ két oldalán élő (szétválasztott), de kultúráját tekintve összetartozó kö-
zösség? Milyen magas a fizikai és lelki határ fala a kárpátaljai és az anyaországi magyarság között? Az összetartozás 
érzése a szétválasztott közösség továbbélő kapcsolataiban – azok mennyiségében, intenzitásában és fajtáiban – mani-
fesztálódik. Hogyan néz ki mindez a kárpátaljai – szűkebben a beregszászi kistérségi – és az anyaországi magyarsággal 
kapcsolatban? Mik lehetnek vajon azok a kvalitatív értékek, motiváló erők, amelyek a puszta számok, adatok mögött 
rejlenek? Jelen tanulmányban ezekre a kérdésekre próbálok választ kapni.

A kutatás módszertana

Kárpátaljai kutatásaimat Beregszászon és Mezőváriban végeztem 2012 tavaszán. Kárpátaljai tartózkodásom során Be-
regszász és környéke közösségi életének releváns szereplőit s egyben alakítóit (jobbára a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola társadalomtudományokban jártas tanárait) sikerült megszólaltatnom.2 A beszélgetések mélyinterjú 
formában zajlottak, időtartamuk általában másfél-két óra volt, a mintavétel személyes kapcsolatokon keresztül történt. 
Beszélgetőpartnereimet hagytam kalandozni, olyan dolgokra is rátérhettek, amik a kérdésekben nem szerepeltek, de 
árnyalták a képet, új perspektívákat nyitottak. Kérdéseimmel a következő fő témakörökre próbáltam fókuszálni:

A kapcsolatokról általában – a határ menti kapcsolatok története. Mi célból járnak általában a kárpátaljai magya-1. 
rok Magyarországra? Milyenek a formális és informális határ menti gazdasági kapcsolatok?
Az anyaország felől… – az érdeklődő kapcsolat? Járnak ide magyarországi magyarok (milyen céllal)? Összefog-2. 
nak-e regionális szinten (határon átnyúlóan) különböző dolgok eléréséért (közös fórumok, érdekérvényesítés)? 
Léteznek-e közös rendezvények az anyaországgal?
Az Európai Unió szerepe – a megkülönböztető kapcsolat. Hozott-e a kapcsolatokban valamiféle változást Ma-3. 
gyarország EU-tagsága? Érezhető-e valamiféle változás a magyarok közötti kapcsolatokban? Mi a véleményük az 
Európai Unióról? Segíti-e Magyarország, illetve az EU a kapcsolattartást? A vízum?
Magyar (kettős) állampolgárság – a szimbolikus kapcsolat. Tervezik-e a magyar állampolgárság felvételét?4. 

2 A mélyinterjúk során beszélgetőtársaim azonosítására a következő kódokat használom: 
i-1 – fiatal tanárnő (Mezővári), 
i-2 – főiskolai tanár (Beregszász, Társadalomtudományi tanszék), 
i-3 – főiskolai tanár (Beregszász, Földtudományi tanszék), 
i-4 – köztisztviselő (Beregszász), 
i-5 – főiskolai tanár (Beregszász – Mezővári, Magyar Irodalom tanszék), 
i-6 – református lelkész (Mezővári), 
i-7 – református lelkésznő, művelődésszervező (Mezővári), 
i-8 – nyugdíjas tanárnő (Mezővári).
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Magyar identitás – az ambivalens kapcsolat. Mit jelent az, hogy „magyar”, „magyarnak lenni”? Mi az a néhány 5. 
dolog, ami a legjellemzőbb a magyarságra?

A kapcsolatok rövid történeti áttekintése

„Gyakorlatilag nem hiszem, hogy Kárpátalján van olyan magyar család, amelynek szűkebb, 
tágabb rokonsága ne élne a trianoni határokon túl.” (i-2).

A kárpátaljai és magyarországi magyarok közötti kapcsolattartást a lehetőségeket tekintve – párhuzamosan a politikai 
változásokkal – három nagyobb csoportra oszthatjuk a 20. század második felétől vizsgálva.

1944 – 1991. augusztus 24.

A 20. század történelmi viharai, a határváltozások, az országváltások köztudottan emberi drámákkal, családok, rokon-
ságok, települések és falvak3 szétszakításával jártak. Kárpátalja és a kárpátaljai magyarság kvázi tetszhalottá vált a má-
sodik világháború után következő mintegy tizenöt évben.

„Emlékszem, hogy nekünk is nagyon-nagyon sok rokonunk volt Magyarországon, nagy volt a család, és 
rengeteg rokon élt itt, a határ menti falvakban. Az én nagymamám Csarodáról [magyar falu] származik…” 
(i-7)

„Egyetlenegy családi vonatkozású példát had’ említsek. Az én anyai nagyapámék hatan voltak testvérek, 
közülük három maradt a Szovjetunióban, kettő Magyarországon, egy Csehszlovákiában a második világ-
háború után és természetes, hogy a testvérek között a kapcsolat fennmaradt…” (i-2)

Az 1944-től bekövetkező, az itt élők számára (is) tragikus időszak után a szovjet rendszer minimális enyhülését mu-
tatta, hogy az ötvenes évek végére a kárpátaljai és magyarországi magyarok között megindulhatott egyfajta szigorúan 
ellenőrzött kapcsolatfelvétel. Ez szinte kizárólag csak a rokoni kapcsolatok fenntartására korlátozódott. 

„Nézd, ezerkilencszáznegyvennégy-negyvenöt után a kapcsolatfelvétel az anyaország, az anyanemzet és 
az elszakított nemzetrészek között úgy ötvenhét-ötvennyolc táján indult újra.” (i-5) 

Ez látszatenyhülés volt, amellyel a korra oly jellemző, ma már talán kissé feledésbe merült, megalázó bürokratikus 
útvesztő is párosult. 

3 Ilyen például az ungvidéki kettészelt falu, Szelmenc is (Orosz 2007: 19).
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„Például kérvényezni kellett a járási rendőrkapitányságon, és akkor hat hét, két hónap elteltével adtak egy 
engedélyt, amit el kellett küldeni postán a meghívott személy részére, ott pedig a rendőrség, vagy nem 
tudom, milyen iroda, kiadta az útlevelet.” (i-5) 

Külföldre, még a baráti szocialista országokba is szovjet állampolgár kétévente utazhatott, igazolt, szoros rokonlá-
togatás céljából esetleg évente. 

„Mi kétévenként mehettünk vagy háromévenként, de nagyon alaposan kellett bizonyítani a szoros rokon-
sági fokozatot vagy kapcsolatot.” (i-5)

„Rokoni szálak, tehát értem itt a keresztszülőség kapcsolatát is, de ez már nem igazán ápolható kapcsolat 
volt, mert a vér szerinti rokonságot kellett igazolni. Nem kapott útlevelet, nem kapott kiutazási enge-
délyt…” (i-6) 

Létezett még egy, talán példa nélkül álló szocialista „képződmény”, amely a határ két oldalán élő rokonok találko-
zását tette lehetővé. 

„Akik ezt nem tehették meg, azoknak pedig volt egy olyan lehetőségük – nem tudom, ezt említette-e 
már valaki –, hogy a mostani határ helyén volt egy hatalmas nagy almáskert, ezt úgy hívták, hogy Barát-
ság-kert4, ott évente egyszer, egy rendezvény keretein belül találkozhattak a magyarországi meg az itteni 
emberek. Szóval ismerősök ott találkoztak, ott látták viszont egymást, ott tudtak vásárolni.” (i-7)

„De nyolcvannyolcban már nyíltan beszéltek arról, hogy egy határátkelőhely, tehát a Csap–Záhony határ-
átkelőhely kevés. Az akkori Szovjetunió és Magyarország között és a régebben, a két világháború között 
vagy azelőtt működő lehetőségeket újra megnyitották, újra kihasználták.” (i-5)

1991. augusztus 24. – 2003. november 1.

A kárpátaljai és magyarországi magyarok kapcsolattartásait jelentősen befolyásoló következő nagy szakasz Ukrajna 
függetlenségének kikiáltásától egészen 2003. november 1-ig, a vízumkényszer bevezetéséig – amely Magyarország 
Európai Unióhoz való csatlakozását előzte meg – tehető. A kapcsolattartás aranykora. A vasfüggöny leomlott, s vele 
együtt Magyarország és az immár független Ukrajna közötti határok is felpuhultak. Bevezetésre került egy hasznos,  
a régió összekötését szolgáló intézkedés is, a kishatárátkelés lehetősége.5

4 A „Barátság-kert” a Beregsurányi határátkelőtől talán két kilométerre – ukrán oldalon – található. 1960. március 29. – A szovjet–magyar 
határ két oldalán, a Borzsova folyó völgyében beültették a 160 hektárosra tervezett Barátság Gyümölcsöskert 10 hektárját V. I. Lenin szüle-
tésének 90. és Magyarország felszabadításának 15. évfordulója tiszteletére (Fedinec–Vehes 2010: 358). A hajdani Barátság Gyümölcsöskert 
korábbi funkcióját persze elvesztette már, de még létezik, Beregsurány után balra látható az autóútról.

5 Kishatárvízum ma: a magyar–ukrán határ harminc-negyven kilométeres körzetében biztosít tartózkodási lehetőséget. http://www.mfa.
gov.hu/kulkepviselet/Beregovo/hu/Konzuliinfo/egyezmeny_kishatarforgalom.htm (utolsó letöltés: 2014. 12. 14.)

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/Beregovo/hu/Konzuliinfo/egyezmeny_kishatarforgalom.htm
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/Beregovo/hu/Konzuliinfo/egyezmeny_kishatarforgalom.htm
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„Már nyolcvannyolc-nyolcvankilencben nagyon nagy rés keletkezett a pajzson akkor, amikor a Szovjet-
unió és Magyarország között létrejött egy kishatárforgalmi egyezmény, ami azt jelenti, hogy akik a határok 
húsz-huszonöt-harminc kilométeres sávjában állandó lakhellyel rendelkeztek, azok szintén húsz-harminc 
kilométerre Magyarországra bemehettek, és kaptak ilyen engedélyt, személyi igazolvánnyal, nem pedig 
útlevéllel. És akkor elevenültek fel igazából a rokoni kapcsolatok, akkortól kezdett el tömegessé válni az, 
ami nem volt példátlan még a szovjet rendszerben sem, de újabb lendületet ekkor, a nyolcvanas évek 
végén kapott, az úgynevezett kereskedelmi turizmus.” (i-2)

A szellem kiszabadult a palackból, Magyarország és Ukrajna között komoly intenzitással indultak meg a kapcsola-
tok, amelyek több célt is szolgáltak. 

„Rokonlátogatás, ismerősök látogatása, esetleg valamilyen üzleti cél, bevásárlás, az itthoni házi ábécé 
árukészletének feltöltése, üzemanyag-csencselés, más ilyen jellegű dolgok, amik akkor nagyban mentek 
tényleg.” (i-3) 

A kapcsolatok intenzitásának növekedése természetesen magával hozta a határok mentén élők gazdasági fellen-
dülését is. 

„Azt lehet mondani, hogy ez nagyon jót tett ennek a határ menti régiónak, mert a lakosságot mindkét 
oldalon felemelte egy kicsit gazdaságilag. Tehát itt ezrek éltek a határ mentén a határból.” (i-5)

2003. november 1. –

A kárpátaljai és magyarországi magyarok kapcsolattartási lehetőségei folyamatos változásban vannak, és ez az állandó 
változás nem független a politikai játszmáktól, intézkedésektől. 2004. május 1-jén Magyarország az Európai Unió tagja 
lett, de ezt megelőzően 2003. november 1-jétől az ukrán állampolgárok részére vízumkényszert vezettek be. Ez az 
intézkedés a magyarok közötti kapcsolattartást azóta is erősen megnehezíti, ráadásul ahhoz számos egyéb gazdasági 
szigorítás is párosul. A kulturális határ és a politikai határ közötti különbség a vízumkényszer által is megragadható. 
Ugyanis a kultúrájában és nyelvében összetartozó, tehát lélekben elvileg határ nélküli nemzet politikai határának falát 
a vízum megerősíti. Mindezért természetesen egyik fél sem hibáztatható – sem a magyar, sem pedig az ukrán –, ezek 
a szigorítások az uniós tagság és a schengeni övezet velejárói. A vízum bevezetése viszonylag váratlanul érte a kárpát-
aljaiakat.

„És akkor egész októberben próbáltunk vízumot kérvényezni, de hogy nincs vízumkényszer, minek akarsz 
te vízumot? November elseje ünnepnap, mert halottak napja, munkaszüneti nap volt a konzulátuson. 
Másodika, azt hiszem, vasárnap vagy szombat, vagy valami ilyen, megint csak ünnepnap volt, majd har-
madika volt talán az első munkanap, de akkor meg olyan cirka öt-tízezer ember állt a konzulátus előtt. 
Tehát gyakorlatilag volt egy olyan időszak, amikor lehetetlen volt vízumot szerezni. Ezt elbénázta Magyar-
ország, magyarán mondva, ezt hihetetlenül elbénázta.” (i-2)
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Természetesen azóta valamit javult a helyzet, a tömeg eloszlott. A magyarországi vízumkényszer és vámszigor von-
zata a társadalmi és (az informális) gazdasági kapcsolatok csökkenése.

„Én most már azt látom, hogy ez az üzleti célú dolog már az utolsókat rúgja. És sajnos ennek az lett a káros 
mellékhatása, hogy azok az emberek, akik egyébként nem munkaügyben, nem kötelező jelleggel, nem 
muszájból mentek Magyarországra, azoknak a nagy része is most már háromszor meggondolja, hogy  
s mint legyen.” (i-3)

A vízumkényszer újabb furcsa visszaéléseket is generál. A vízumkérvény benyújtása előtt be kell szerezni egy úgy-
nevezett garancialevelet.6

„Meg nem tudnak egyszerűen menni az emberek. Mert itt egy ilyen úgymond szövetségnek adták  
a kezébe ezt a hatalmat, mert hatalom, hogy kiadjon egy jótállási akármit, bizonylatot, a KMKSZ7-nek ad-
ták ki. Ezek azonnal csináltak egy feketelistát: aki nem a mi pártlistánkon van, az nem kap. Mindenki nincs 
a KMKSZ-ben, és így nem adnak nekik, ezek azonnal automatikusan feketelistára kerülnek. Garancialevél-
nek hívják. És ez totálisan visszavetette az egész ügyet. Vannak egyesek, akik elvből nem mernek kérni. 
Vannak, akik elmennek és megalázzák őket, és vannak olyanok is, akik visszamenőleg öt-tíz évre befizetik 
a tagsági díjat. És akkor megkapják… De ezt bárki, ha az utcára kimész, mindenki tudja. Azt is tudják, hogy 
kinek kell fizetni, milyen utcán, mindent.” (i-4)

A beszélgetőtársak véleménye tehát homogén egyezést mutat abban, hogy a kapcsolattartást, a kapcsolatok 
mennyiségét negatív irányba befolyásolta Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása (schengeni övezet) és az 
ezzel párosuló számos szigorítás. Természetesen szót kell ejteni arról is, hogy – mivel a kapcsolat kétoldalú dolog –  
a magyarországi magyarok is jártak, járnak Kárpátaljára. A határ menti cserekereskedelem logikája szerint, aki visz, az 
hoz is. Ez a határ mindkét oldalán élőkre érvényes. Magyarországról átjöttek benzinért, cigarettáért, de közben már 
hoztak is tartós élelmiszert és egyéb Ukrajnában haszonnal eladható árukat: 

„…tehát eladom a benzint, és hozok be más árut, és itt, ha az ember kimegy a beregszászi piacra és kö-
rülnéz, akkor az élelmiszerek jelentős része magyarországi származású.” (i-2)

Bár a vízumkényszer és a határszigorítások (egy időre) csökkentették a két magyar közösség közötti kapcsolatok 
intenzitását, az érintkezés különböző formái módosulásokkal ugyan, de megmaradtak.

6 Vagy: támogató nyilatkozat, támogatólevél, meghívólevél. Itt fontos hozzátenni, hogy garancialevelet nem kizárólag a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség (KMKSZ) adhat, hanem más magyar politikai vagy egyházi szervezetek is.

7 Az információ annyiban kiegészítésre szorul, hogy a Magyar Külügyminisztérium a KMKSZ-t és az UMDSZ-t (Ukrajnai Magyar Demokrata 
Szövetség) is megbízta garancialevelek kiadásával. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 1989. február 26-án alakult meg Ungváron. 
A Fidesz kárpátaljai társszervezete. Hozzá kell tenni, hogy a KMKSZ-ből később kivált UMDSZ pedig az MSZP holdudvara. A két szervezet 
között igen kiélezett politikai harc folyik (Orosz 2007: 193–213, illetve Fedinec–Vehes 2010: 464–472).
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„Szóval ez a határ menti élet érdekes, mert itt az emberek nagyon találékonyak, és mindig mindennel 
foglalkoztak, mindig felfigyeltek azokra a dolgokra, amikből pénzt tudtak csinálni. Nyílván volt olyan része 
is az egésznek, hogy kapcsolattartás, de azért az üzleti szellem mindenkiben munkálkodott.” (i-7)

A kapcsolatok

Az anyaország felől… – érdeklődő kapcsolat?

„Mert úgy egyébként, ha belegondolsz, akkor talán az összes kárpát-medencei régió közül  
a legnegatívabb marketingje Kárpátaljának van.” (i-3)

Ez a fejezet az anyaország kárpátaljaiak felé mutatott érdeklődését hivatott feltérképezni, legalábbis a helyiek tapasz-
talatai, megérzései alapján. Vajon mennyire kíváncsiak a magyarországi magyarok a Kárpátalján élő magyarokra? Mit 
tudnak róluk, mennyire ismerik őket? Létezik-e formális, informális összefogás? A kárpátaljai magyarság a többi külhoni 
magyar közösséghez képest ritkábban szerepel a hírekben.8 

„…mert nagyon sokszor méltánytalanul kevésnek tartom a Magyarországon köztudatban lévő híreket 
meg információkat például Kárpátaljáról Erdéllyel szemben.” (i-7)

„Én régebben szembesültem azzal, hogy Kárpátalja meg hol van [kérdezték tőlem], Erdélyben?” (i-7) 

Kevesebb a botrány, vagy ha vannak is, azok talán nem annyira hangosak. Nincsenek durva provokációk sem az 
ukrán állam, sem pedig a többségben élő ukrán emberek részéről, az etnikumok viszonylagos békében élnek egymás 
mellett. Az ukrán asszimilációs törekvések nem annyira nyíltak, azok inkább csendben, a felszín alatt végzik tektonikus 
mozgásukat. Egyik ilyen példa az ukrán nyelvű emelt szintű érettségi kötelezővé tétele a magyarok részére is, ameny-
nyiben felsőoktatásban szeretnének tovább tanulni. Nincsen ezzel az itteni magyarságnak problémája, hiszen ők azt 
vallják, a többségi állam nyelvét tudni kell. A megütközés abból adódik, hogy a magyarlakta vidéken a nyelvoktatás 
hiányosságai miatt szinte lehetetlen ukránul jól megtanulni. Hiába tehát a törekvés az államnyelv elsajátítására, ha 
nincs hozzá igazán segítség. A másik probléma a magyar óvodák, iskolák sorvasztására irányuló burkolt kísérlet: a tá-
mogatások megvonása (mondván, nem jut pénz).

Visszakanyarodva a fejezet témájához, itt már nem a bürokratikus – határátlépéseket segítő vagy gátló – intézke-
dések kategóriájába tartozó kapcsolatokkal foglalkozom, hanem inkább az anyaországbeliek Kárpátalja irányába mu-
tatkozó érdeklődését, az összetartozás érzésében (közös kultúra, közös nyelv) testet öltő összefogást kísérelem meg 

8 A Google keresőjébe beírva a „Kárpátaljai magyarok” kifejezést 28 300 találat jött ki. Az „Erdélyi magyarok” kifejezésre 121 000, a „Felvidéki 
magyarok” kifejezésre 90 100, a „Vajdasági magyarok” kifejezésre pedig 66 400 találatot kaptam (2012. május).
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áttekinteni. Az anyaország figyelmét felkeltő egyik pozitív tendencia a magyar települések öntudatra ébredése, és 
ezzel párhuzamban a falusi turizmus éledése. Mit takar ez az öntudatra ébredés?9

„Ami a magyar felet illeti, gyakorlatilag a rendszerváltás után, de igazán erőteljesen az utóbbi, mondjuk tíz 
évben erősödött fel a turistautak száma. Tehát szervezett keretek között sok utazási iroda foglalkozik azzal, 
hogy külön kárpátaljai utakat szervezzen, sok ilyen társaság, kulturális közösség vagy nyugdíjasklub van, 
most a Határtalanul! program keretében10 az iskolák is felfedezik maguknak Kárpátalját.” (i-3)

„Visszafelé is működik ez: jönnek egyrészt sokan bevásárolni, jönnek most már egyre többen turistautakra, 
tehát főleg ez a falusi turizmus, zöld turizmus működik, hogy átjönnek, eltöltenek egy hosszú hétvégét, és 
megnézik Vereckét, a munkácsi várat, ungvári várat, ezt, azt, amazt.” (i-2)

A magyar határ melletti falvak öntudatra ébredésének (fesztiválok, utazásszervezés) több oka is lehet. Az egyik ilyen 
ok a nyíltabb légkör, a lassan tudatosuló szabadság érzése. A másik, talán döntő tényező a bizniszturizmus (benzin-, 
cigaretta-, szeszesital-csencselés) megfojtásában keresendő, mert a helyiek többletbevételi forrásai elapadtak. Mivel 
a falvaknak új, kreatív bevételi forrás után kell nézniük, nem marad más, mint az imázsépítés, amely fesztiválok, egyéb 
rendezvények formájában jelentkezik, és turistákat, főleg anyaországbeli érdeklődőket vonz. 

„Van sokféle: van lekvárfőző fesztivál, böllérfesztivál, kakasfesztivál, amikor kakaspörköltet készítenek szak-
mányban, tehát harminc-negyven üstben fő a kakaspörkölt.” (i-2) 

Hozzá kell tenni, hogy egy település vonzerejének növekedését nagyban befolyásolja a helyi politikai akarat: egy 
aktív polgármester és a közösségi összefogás (Mezőgecse). Sok településen rájöttek arra, hogy a magyar identitás 
őrzése mellett gazdasági előnyökkel is jár a fesztiválok szervezése. A kellemes összekötődik a hasznossal. Azt lehet 
tehát észrevenni, hogy a határ melletti magyar falvak lassú ébredését – mely fesztiválok, rendezvények szervezésében, 
testvértelepülési kapcsolatokban jelentkezik – pont az informális gazdasági lehetőségek beszűkülése és schengeni 
határ átlépésével járó procedúra serkenti, mondván, ha mi nem tudunk menni, akkor jöjjenek mások ide. 

„Tudod mi a jó? A falusi turizmus. Mi is nagyon támogatjuk a falusi turizmust.” (i-4)

„Este odaül az apraja-nagyja, és elbeszélgetnek, elborozgatnak, és akkor úgy lehet a sok kicsiből összerak-
ni a szép nagy mozaikot, a sok kicsi színes kockából.” (i-4)

9 Az „öntudatra ébredés” értelmezése itt: világ felé nyitás (pl. testvérvárosi kapcsolatok kiépülése) és a helyi önazonosság erősödése (pl. 
hagyományőrző fesztiválok, civil kezdeményezések szaporodása).

10 A Bethlen Gábor Alap segítségével, a HATÁRTALANUL! program Tanulmányutak a szomszédos országokba című alprogramja keretében 
2010-ben Kárpátaljára kiránduló magyar iskolák száma: 13 (ebből 9 iskolai látogatás Beregszászt is érintette). A program keretében 2010 
óta több mint 30 ezer magyarországi diák vehetett részt a határon túli régiókat célzó tanulmányi utakon, 2014-ben a programra 1,5 milli-
árd forint áll rendelkezésre. http://www.emet.gov.hu/hatter_1/hatartalanul_/ (utolsó letöltés: 2014. 12. 14.) 

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/hatartalanul_/
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A kapcsolattartás, az összefogás több dimenzióban is mutatkozhat, ezek gyakran összefonódnak. Léteznek kultu-
rális, gazdasági, esetleg mindkettőt átfogó közös érdekérvényesítés céljából létrejövő kooperációk, melyek szólhatnak 
egyszeri alkalomra, de ezek szerencsés esetben – és a felek megelégedésére – létrejöhetnek hosszú távra is. Ukrajná-
ban 52 magyar szervezet tevékenykedik, ezek az élet szinte minden területét lefedik. 

„Egyrészt van egy hivatalos szint, legfelsőbb szintként ott van a MÁÉRT,11 ami a határon túli magyar ér-
dekvédelmi szervezetek, pártok, illetőleg a Magyar Kormány egyfajta érdekérvényesítő, érdekegyeztető 
fóruma, nyilván ott vannak informális és formális kapcsolatok.” (i-2)

A közös érdekérvényesítés két település, város között már egy rövidebb-hosszabb ideje fennálló kapcsolat eredmé-
nye is lehet. Erre jó példa a testvérvárosi, testvértelepülési egyezmények tömege. 

„Arra tudok példát hozni, hogy Mezővárinak a magyarországi Tarpával van közelebbi kapcsolata, és volt 
már rá példa, hogy csináltak közös rendezvényt, ilyen kuruc jellegű rendezvényt.” (i-7) 

Mivel a kárpátaljai és a magyarországi magyarokat politikai játszmák, intézkedések nyomán csak fizikai határral vá-
laszthatták szét, ezért a kulturális (lélekbeli) kapcsolat fennmaradt, azok formalizálódására azonban várni kellett.

„Mi már ezerkilencszáznyolcvankilencben tagjai lettünk a Magyar Írószövetségnek. Először rendkívüli 
tagjai, aztán, azt hiszem, fél év elteltével már rendes tagjai. Mi létrehoztuk, megalakítottuk a Magyar Író-
szövetség kárpátaljai írócsoportját. Heten-nyolcan vagyunk ennek tagjai, és az együttműködés azóta is 
folyamatos.” (i-5)12

Munkám nem lenne teljes, ha figyelmen kívül hagynám az egyházat, amely Kárpátalján az identitás őrzésében, 
továbbadásában, az összefogás és összetartás erősítésében releváns szerepet játszik. Ez a jelentős szerep kárpátaljai 
kutatásom során erősen érzékelhető volt, mind a beszélgetésekben, mind pedig a mindennapi élet egyéb tapasztalá-
saiban. Különösen a református egyház relevanciája domborodik ki, hiszen „a magyar lakosság közel 70%-a református” 
(Fedinec–Vehes 2010: 504–505). Személyi ellentétek és harcok helyett a református egyház jótékonysági és közösség-
építő szerepével tűnik ki. A magyar–magyar kapcsolatok szempontjából fontos az egységben való, a fizikai határokat 
nemlétezőnek tekintő globális gondolkodásuk.

„De most csak ha a református vonalat nézem, akkor például létrejött a Kárpát-medencei Magyar Refor-
mátus Egyház,13 ami viszont kinyújtotta a kezét a tengerentúliak és Nyugat-Európa felé is. És ebben ben-

11 Magyar Állandó Értekezlet. „A kárpátaljai magyarságot a Magyar Állandó Értekezleten a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség képviselte. 
Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség csak 2002-ben, a Magyar Szocialista Párt kormányra kerülése után kapott meghívást” (Fedinec–
Vehes 2010: 414).

12 A Magyar Írószövetség kárpátaljai írócsoportjának 1965 óta (akkor még szamizdat formában) megjelenő folyóirata az Együtt.
13 A Kárpát-medencei Magyar Református Generális Konvent – röviden: Generális Konvent – a kárpát-medencei magyar református egyhá-

zak, egyházkerületek és egyházmegyék mindenkori törvényesen megválasztott hivatalban lévő elnökségségeinek a Magyar Református 
Egyház egységét munkáló tanácskozó és javaslattevő testülete. 
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ne van a mostani Románia két egyházkerülete, Kárpátalja, Magyarország négy egyházkerülete, Felvidék, 
Szerbia, Horvátország. (…) Létrehoztunk egy közös alkotmányt, ezt a közös alkotmányt aláírtuk, és ezer-
nyolcszáznyolcvanban volt egy Magyar Református Egyház a Kárpát-medencében, és mi úgy éreztük, 
hogy eljött az az idő, amikor ezt helyreállíthatjuk úgy, hogy nem az országhatárokra tekintünk, hanem az 
egységes kultúrára, múltra, közös hitvallásra, hitbeli alapokra.” (i-6)

Bár bepillantást nyerni igazán csak a református egyház életébe volt lehetőségem, de nagyságukhoz viszonyítva 
vélhetőleg a többi egyház is hasonló funkciót tölt be.

„Ezek mind az összefogásról beszélnek: a nyugdíjalap,14 az iskola – lehet ma látni – és az irodában a Szere-
tethíd program.15 A Szeretethíd program már most úgy tízezer embert mozgat meg ugyanazon a napon, 
ugyanazért, a környezetünkért, a teremtett világért és a teremtményért, az emberért… Tavaly csatlako-
zott hozzá a katolikus egyház. Ez a híd, ez a kapcsolat minden földi akadályt áthidaló lelki dolog.” (i-6)

Az Európai Unió szerepe – a megkülönböztető kapcsolat

„Képzeljük el a következőt: amikor Magyarország kívül volt még az EU-n, akkor sokkal nagyobb  
volt a támogatottsága, mint mióta belépett.” (i-2)

Az Európai Unió megítélését a kárpátaljai magyarok nézőpontjából nagyban befolyásolja a vízumkényszer 2003. no-
vemberi bevezetése. A fizikai, és ezáltal a lelki határ is magasabb lett, nehezedett a Magyarországra való átjutás. Ter-
mészetesen azt mindenki tudja, hogy ezek az intézkedések nem Magyarország rossz szándékától vezérelve születtek, 
hanem az egy másik gazdasági-politikai tömörülés önvédelmi rendszerének része, de a másik (kárpátaljai) oldalon 
mindez mégis hat a közgondolkodásra. Így az Európai Unió felé irányuló hűvös pillantás az elcsatolt magyarság részé-
ről talán érthető is.

„A helyi kárpátaljai ember azt látja, hogy jön egy csomó mindenféle állampolgár, aki probléma nélkül uta-
zik, én meg itt állok a határon, a vízumért sorba álltam, a vízumért fizettem, és nem akarnak ott engem.” 
(i-2)

„Nézd, a mi számunkra eddig sok jót nem hozott, mondom, a mi számunkra. Megnehezítette a kapcso-
lattartást a vízumkötelezettség, ami nagyon bonyolult és nagyon sok bosszúságot okoz az embereknek.” 
(i-5)

14 „A kárpát-medencei nyugdíjsegélyezés. Tehát olyan idős lelkészeknek, lelkészözvegyeknek, akik az elmúlt szovjet érában dolgoztak és talán még 
akkor is mentek nyugdíjba, ők nem kapnak rendes nyugdíjat, mert ők nem fértek bele az állami struktúrába, őket nem is tudták gyakorlatilag 
adóztatni, de nem is akarták, mert azt mondták: Ja, lelkész akarsz lenni? Nyugdíjas leszel, éhen halsz.” (i-6)

15 A Szeretethíd online elérhetősége: http://szeretethid.jobbadni.hu 

http://szeretethid.jobbadni.hu/
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Számos példa van európai uniós támogatásból létrejövő közös pályázatokra, de ezek – hangsúlyozottan az itt élők 
szemszögéből – megítélése is meglehetősen vegyes.

„De nyilván vannak közös pályázatok, amikről azért én nem mindig hallok jó dolgokat. Szóval a pályázók 
mindig magyarországiak, mi meg úgy kellünk ahhoz, hogy közösen pályázzunk, de mi csak asszisztensek 
vagyunk ebben az egészben. Ennek a lényegét nem látom, nem akarok hülyeséget mondani, de hallot-
tam már ezzel kapcsolatban negatívumot, hogy úgy rendesen palira vettek már egyszer-kétszer minket.” 
(i-7)

Ehhez hasonló megállapításokkal gyakran találkoztam beszélgetéseim során, vannak azonban pozitívumok is ter-
mészetesen:

„Ugyanakkor van számos olyan terület, például a versenyszféra, ahol viszont egymásra találtak a magyar-
országi, a felvidéki és a kárpátaljai partnerek. Rengeteg olyan pályázati kiírása van például az Európai 
Uniónak, amelyhez fel kell mutatni egy határon kívüli partnerszervezetet, és ha magyar vagy felvidéki 
magyar szervezet szeretne pályázni Szlovákiából, akkor előszeretettel keres meg kárpátaljai magyar tele-
pülési önkormányzatot, szervezetet, oktatási intézményt, bármit, és neki ajánlja fel, hogy legyenek pályá-
zati partnerei.” (i-3)

Hivatalos állásfoglalás szerint Ukrajna „minden erejével” azon van, hogy mielőbb az Európai Unió tagja legyen,16 de 
ez az akarat sem a politikai intézkedésekben, sem a mindennapi életben nem igazán érzékelhető.17 Jogosan tehető fel 
a kérdés tehát: mi az, amiért a kárpátaljai magyaroknak szeretniük kellene az Európai Uniót? A határátkelés az anyaor-
szágba nehezebb lett,18 szűkültek a gazdasági lehetőségek és az uniós projektek megítélése sem túl pozitív (bár erről 
az unió nem tehet igazán). Valószínűsíthető, hogy a kárpátaljai és a magyarországi magyarok kapcsolataiban nagyon 
komoly változás állna be Ukrajna EU-hoz csatlakozása esetén, bár ez a lehetőség igen távolinak látszik. 

„Az egyértelműen az EU-hoz fűzhető pozitív attitűdöt jelentősen árnyalja legalábbis az, hogy a minden-
napok szintjén a hétköznapi ember olyasmit érzékel, hogy lepattintják.” (i-2)

16 http://kitekinto.hu/europa/2012/03/28/jurij_mushka_az_eu-csatlakozas_mindenben_prioritast_elvez/ (utolsó letöltés: 2014. 12. 14.)
17 http://kitekinto.hu/europa/2012/05/16/brusszelben_probalta_torni_a_jeget_az_ukran_kormanyf/ (utolsó letöltés: 2014. 12. 14.)
18 Oroszországot és Fehéroroszországot leszámítva a kárpátaljaiaknak az összes környező országba vízum kell.

http://kitekinto.hu/europa/2012/03/28/jurij_mushka_az_eu-csatlakozas_mindenben_prioritast_elvez/
http://kitekinto.hu/europa/2012/05/16/brusszelben_probalta_torni_a_jeget_az_ukran_kormanyf/
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Magyar (kettős) állampolgárság – a szimbolikus kapcsolat

„Szimbolikus és egyfajta biztosíték ugyanakkor. Ha itt valami nagyon durva dolog történne,  
akkor ez védelmet, menedéket adna azonnal.” (i-5)

Amint arról már említést tettem, a vízumkényszer bevezetése a kárpátaljai magyaroknál a magyar és magyar közötti 
megkülönböztetés részeként csapódik le. Az anyaországon kívüliekben a mai napig elevenen él a kettős állampolgár-
ságról szóló népszavazás eredménye (2004. december 5.), melyet sokan második Trianonként emlegetnek.

„Hogy miért? Én azt mondom, hogy egyrészt egy óriási presztízsnövekedés az anyaországgal szemben 
is. Amikor mi megéltük kétezernégy december ötödikét és annak traumáját – amire mi burkoltan vagy 
idézőjelesen azt mondtuk, hogy Trianon szentesítése az anyaország részéről –, akkor azután hét vagy 
nyolc évvel mindenféleképpen egy nagyon komoly gesztus az anyaország részéről, hogy igenis számí-
tunk rátok, tehát befogadunk benneteket.” (i-3)

Magyarországon kevesen érzik át ennek a mai napig égető sebnek a mélységét, az akkor okozott lelki sérülés csak 
helyben tapasztalható meg, válik érthetővé. A kettős állampolgárság bevezetése ezt a lélekben élő (tudattalan) meg-
különböztetést hivatott megszüntetni, egyfajta szimbolikus kifejezést adva az összetartozásnak.

„Én csak magamról beszélek, ha most elmondom, hogy nekem például miért fontos. Először is szerintem 
ez egy elégtétel. Ez egy olyan dolog, amire az őseink, a nagyszüleink, a szüleink nagyos sokáig hiába 
vártak. Nem érhették meg már. Nem érhette meg például nagymamám, hogy ismét magyar állampolgár 
lehessen. Úgy érzem, hogy miattuk is kötelességünk ezt megcsinálni és felvenni. Akkor is, hogyha nincsen 
semmi célunk vele és akkor is, hogyha a jövőnkre gondolva tesszük meg ezt.” (i-7)

Beszélgetőtársaim magyar állampolgársághoz fűződő érzésvilágában homogén egyezést mutatott a szimbolikus 
jelentőség elsődlegessége. Az interjúk során a magyar állampolgársággal járó gazdasági előnyök elvétve, másodlagos 
formában, inkább egyfajta biztosítékként kerültek említésre. 

„Ha azt látom, hogy aki soha nem akart elmenni, most sem akar elmenni, de egy lelki jóvátételt kap azál-
tal, hogy leteheti az állampolgársági esküjét és van egy bizonyítványa arról, amit lehet, hogy sehol nem 
fog már használni, nem kell neki az utazáshoz sem, oktatás céljából sem kell, csak azért, hogy legyen. Erre 
meg azt mondom, hogy jó.” (i-6)

Ellenben ez a terület sem problémamentes. Még élnek a régi (szovjet múlthoz kapcsolható) beidegződések,  
a magyar állampolgárság felvétele vonzó ugyan, de ahhoz gyakran – és nem minden esetben alaptalanul – egyfajta 
ellenérzés, távolságtartás párosul.

„Ehhez jön még annak a pár kárpátaljai magyarnak a vegzálása, akiket a konzulátusról kijőve kapcsolt le  
a titkosszolgálat és vitt be kihallgatni. De ez aztán elmúlt. Két-három hétig volt ennek hírértéke.” (i-3) 



Kvázidiaszpóra  369

Határesetek  15

„Van, aki azért nem csinálja, mert fél. Tehát van egy nemzedék, amely az életének nagyobb részét a meg-
félemlítés korszakában, a rettegés korszakában élte. Ők nehezen mozdulnak minden olyasmire, amiből 
baj történhet. Jobb nem csinálni semmit, abból nem lesz baj.” (i-6)

Még mindig bizonytalan, milyen következményekkel járhat a magyar állampolgárság felvétele (az ukrán mellé). 
Járhat-e hátránnyal mindez?

„Én úgy gondolom, nekem nem fog hátrányt jelenteni. Én egyrészt már nyugdíjas vagyok, másrészt nem 
vagyok vezető beosztásban, én nem félek tőle.” (i-5)

„Van olyan ember, aki arra döbbent rá, hogy most kéne megcsinálni ezt az állampolgári kérvényezést, 
ameddig például Ukrajnában nincs tiltó törvény, mert visszamenőleg nem érvényes a törvény, tehát ezt 
meg kell csinálni.” (i-6)

„Egyrészt közalkalmazott, másrészt választott tisztségviselő, gondoljunk arra, mondjuk egy polgármester 
vagy parlamenti képviselő lehet-e egyszerre egy másik állam polgára? Mondjuk, egy rendőr, rendőrnyo-
mozó vagy egy katonatiszt például? Ugye? És így tovább, és így tovább.” (i-2)

„De a magyarok elveszítik a képviseleteiket. Tehát az ukrán úgymond állami önkormányzati szervekben 
most már nem lehet kettős állampolgár képviselő, önkormányzatban sem dolgozhat.” (i-4)

A magyar állampolgárság felvételének dilemmáját további, egyelőre csak néhány emberben felmerülő problémák 
árnyalják.

„Amit nagyon nagy problémának látok és családi katasztrófának: ha a gyerekeink úgy döntenek, hogy 
nem mennek ukrán katonának, hanem felveszik a magyar állampolgárságot, kimennek oda lébecolni, 
és nem jönnek vissza. Igen ám, csakhogy én beszéltem a katonai parancsnokkal. Mondom: »Maga mit 
csinálna akkor, ha az iskolában már kilencedik osztályos korától egy bevezetett űrlapja lenne a katonai 
parancsnokságon? Hogy úgy tervezik a katonaságot, és már úgymond nyilvántartásba van véve? Mit 
csinál?« Egyszer felszólítják, nem jelenik meg, mert ő Magyarországon van, mert ő nem akar katona lenni, 
kétszer felszólítják, a harmadik után a katonai bíróság következik. És ha visszajön húsz év múlva, letartóz-
tatják a határon.” (i-4)

„Ez gyakorlati probléma. Képzeljük el a következőt: Ukrajna nem ismeri el, hogy van itt X.-nek egy ukrán 
állampolgársága, és felvette mellé a magyart. Amit itthon nem hirdethet nyíltan. Na most, amikor te 
megkaptad a magyar állampolgárságodat és Magyarországra akarsz utazni, akkor neked vízumot kell 
kérvényezned, mert magyar19 állampolgár vagy. Bemész a konzulátusra, ahol azt mondják: »Jó napot 
kívánok, maga magyar állampolgár, magának nem adhatunk vízumot.« Igen ám, de nem veheted elő  

19 Értsd: ukrán állampolgár vagy.
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a magyar útleveledet, amikor kilépsz az országból, azt fogják tőled kérdezni: »Elnézést, maga nem lépett 
be az országba, hogy akar maga kimenni ebből az országból? Hol van a belépő bélyegzője?« Igen, de 
ukrán útlevélbe nem kap magyar vízumot, tehát az ukrán határőr nem engedi ki, mert »Magának nincsen 
kilépésre feljogosító vízuma, hogy fogják magát beengedni?« Azt nem mondhatod, hogy »Bocs, de itt 
van a magyar útlevelem, nálam van«, mert ha azt veszed elő, akkor lebuktatod magad.” (i-2)

Elképzelhető, hogy a következmények miatti félelem eredményeképp, de meglepő, mennyire nem publikus, meny-
nyire magánügyként van kezelve a kárpátaljai magyarok között a magyar állampolgárság kérvényezése. 

„Ezt egyértelmű magánügyként kell kezelni.” (i-2) 

„Nem véletlen, hogy a magyar konzulátusok nem adnak ki tájékoztatást, hogy hányan igényelték, hányan 
kapták meg Ukrajnában a kettős állampolgárságot. És voltaképpen igazából – hogy mondjam? – az infor-
mális közbeszédben sem nagyon beszéd tárgya.” (i-2) 

A másik oldalról nézve viszont a kettős állampolgárság az anyaországhoz fűződő mindennapi magyar–magyar 
kapcsolatokat erősíti, a lelki határ falai leomolhatnak, relevanciát nyer a magyar útlevél szimbolikus szerepe. A kettős 
(magyar–ukrán) állampolgárok számára könnyebbé válik a határátlépés, hiszen megszabadulnak a vízumkényszerrel 
járó, gyakran visszatartó hatású bürokratikus útvesztőtől és egyben az Európai Unió polgárai lesznek.

Magyar identitás – az ambivalens kapcsolat

„Istennek célja volt azzal, hogy magyarnak teremtett, és így nekem feladatul tűzte ki azt, hogy  
a magyarságom őrizzem, és az utókornak átadjam a magyar kultúrát.” (i-1)

Jelen tanulmány legbonyolultabb, legösszetettebb kérdésköréhez érkeztünk. Miért fontos az identitásról szót ejteni? 
Elsődlegesen azért, mert két közösség kapcsolatait nagymértékben befolyásolja, determinálja az együvé tartozás érzé-
sének, élményének mértéke. Vajon mennyire érzik magukat összetartozónak, hasonlónak az egyének, akik ugyan fizikai 
határral szétválasztott, viszont azonos nyelvű és kultúrájú közösségben élnek? Minél erősebb az elszakított közösség 
azonosságtudata, annál jobban kapcsolódnak, kapcsolódnának az anyaországhoz, ezen felül még a többségi állam 
asszimilációs törekvéseinek is inkább képes ellenállni.

„Azt kell mondanom, hogy az, hogy mi vagy ki a magyar, nagyon sokrétű dolog minden embernek, sze-
rintem, és attól függően, hogy az identitásodnak, ennek a magyar identitásnak melyik része, melyik sze-
repe vagy melyik oldala, melyik rétege hangsúlyos, akkor az válik éppen relevánssá. Mondok egy nagyon 
egyszerű példát: van, amikor azt jelenti számomra, hogy magyar vagyok, hogy nem vagyok ukrán.” (i-2)

Vagyis egyszerűbben fogalmazva: „Nem attól vagyok valaki, hogy én ki vagyok, hanem attól, hogy ki nem vagyok” (i-2).
Kárpátalján – érthető módon – a kisebbségben élő magyarság önazonosságának inkább kulturális oldala dombo-

rodik ki erősebben.
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„Van, amikor egy kapcsolódás azt jelenti, hogy magyar vagyok, hogy egy olyan nemzetközösségnek, 
egy olyan kulturális közösségnek vagyok a része, ahol vannak bizonyos referenciapontok, amelyek vala-
mennyiünkben közösek.” (i-2)

Egyszerre elhatárolódás és kapcsolódás. A kárpátaljai magyarok évszázadok óta képesek békében együtt élni az 
őket körülvevő oly sok más nemzettel, sőt ez identitásuk részét képezi.

„Az a fontos, hogy megtanuljon a gyerek ukránul, az a fontos, hogy a gyerek megtanulja azt, hogy egy 
olyan országban, ahol ő a kisebbség része, neki sokkal többet kell teljesíteni és sokkal felelősségteljeseb-
ben kell élni, mint egy átlagos magyarországi gyereknek.” (i-7)

Olykor a magyar öntudat elhatároló része erősebb, és van, amikor a kapcsolódási rész dominál. És ehhez jön még 
hozzá a közösség, a kultúra fenntartásának büszkeséggel eltöltő különleges érzésvilága, a „kárpátaljai magyar” iden-
titás.

„Tehát, amikor az embernek érdekei ellenére, anyagi és társadalmi érdekei ellenére kell magyarnak lenni és 
vállalja, akkor az az ember már tiszteletet érdemel. Nagyon sok ilyen sors van itt is.” (i-5)

„Ne sértődj meg, itt Kárpátalján a magyarországi magyarokat nagyon sokszor csúfolják, azt mondják rá-
juk, hogy táposok. Ezek nem értik, hogy mi hogyan történik és mi miért, és nincs meg bennük egy olyan 
sorstársi szolidaritás, ami a határon túli magyarokban megvan. Érthető, hogy miért nincs meg náluk, vi-
szont ezt egy kárpátaljai magyar hiányolja.” (i-6)

A többségi (állam)nemzettől megkülönböztet, az anyaországihoz kötődik, de mégis kicsit másabb, mint az anyaor-
szágiaké, tehát ambivalens.

„Én sokszor gondolkodom azon, hogy magyar meg magyar között hogy lehetnek ekkora különbségek. 
Sokszor gondolkodom azon, hogy egy gyökérről származunk, mégis különbözőek vagyunk. Mi az, ami 
összeköt bennünket? Kárpátalján azt szokták mondani, hogy a kárpátaljai népnek olyan vércsoportja van, 
amit még az orvosok sem ismernek, s ez az, ami bennünk egy, ami összeköt bennünket. Ez nagyon furcsa 
így.” (i-6)

„Van, amikor fontos az én magyar identitásomban, hogy kárpátaljai vagyok. Tehát magyar ugyan, de azért 
egy lokális vagy regionális identitás nagyon fontos.” (i-2)

Az identitás másik fontos alkotóeleme – a kultúra mellett – a közös nyelv.

„Én úgy érzem, hogy sehol sem lennék igazán az, aki vagyok, csak itt és csak magyarul.” (i-6)
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„Most anélkül, hogy nagy szavakat használnék, gyakorlatilag a magyarság itt Kárpátalján, de gondolom, 
bárhol, ahol ezt komolyan veszik, a magyarság minden. Az minden: az a hétköznapi életvitel, a nyelv, 
amit beszélünk, a kultúra, amit ápolunk, a hagyományok, amiket örököltünk, a zene, amit hallgatunk,  
a tévécsatorna, amit nézünk, a rádióadás, amit hallgatunk.” (i-3)

Az identitás, ami elválaszt a többségi államtól, ami összeköt az anyaországgal, de mégis egyfajta különleges kárpát-
aljai esszenciával töltődik fel. Magától értetődik, hogy a kárpátaljai öntudat megannyi szimbólummal telített érzésvilá-
gát felfedezni teljesen nem lehet, főleg nem egy kívülről jövőnek. Érdekes volt azonban ebbe a „másik” identitásvilág-
ba bepillantást nyerni.

„…de egy csomó dolgot nekünk, itt élőknek fel kell fogni és meg kell érteni. Például fel kell fogni azt, 
hogy nem véletlenül vagyunk itt, és nem feladat nélkül vagyunk itt. Szóval lehet, hogy Magyarországon 
nagyon sok ember él úgy, hogy nem érzi, tenni kell a nemzetéért vagy a megmaradásáért valamit, mert 
őt az a veszély nem fenyegeti. De úgy gondolom, hogy aki itt él, annak fel kell fogni azt, hogy nagy fe-
lelősség van a vállán. Először is azért, mert úgy kell magunkra tekinteni például, mint egy fára: az őseink 
a gyökereink, mi vagyunk a fák és gyerekeink lesznek a gyümölcsök vagy a virágok. Ahhoz, hogy ez a fa 
teremjen, tápanyagra van szüksége. A gyökerek táplálják a gyümölcsöt, a gyökerekből táplálkozik a gyü-
mölcs, és szerintem hogyha ezt lefordítjuk, akkor kulturális táplálékra kell gondolnunk: nyelvre, kultúrára, 
hagyományra.” (i-7)

A magyarok Istene – református vallás és a magyar identitás20

„Kárpátalján nem minden magyar ember református, de minden református ember magyar.”21

Egyház és közösség, a vallásban rejlő kohéziós erő a társadalomtudomány egyik állandó és komoly relevanciával bíró 
kérdésköre. Aki Kárpátalját, a kárpátaljai magyarságot kicsit is ismeri, annak nem nehéz észrevennie a református egyház 
jelentékeny közösségalkotó, identitásőrző szerepét. A szakirodalomban találkozhatunk azzal a feltételezéssel és szám-
aránybecsléssel, hogy a kárpátaljai magyarság nagyobb részben református vallásúnak identifikálja magát (Orosz 2007: 
80). A becsült adat egyes esetekben 70–75%-ról, más esetben viszont 60–65%-ról ír. Természetesen mindezek csak 
becslések, pontos adattal napjainkig nem rendelkezünk, annak ellenére sem, hogy egyre több kvantitatív felmérést 
végeznek a régióban. Ezek csupán csak érintik annak a ténynek a relevanciáját, hogy a kárpátaljai magyarság megma-
radásában milyen fontos szerepet játszik a vallásosság és annak gyakorlása. Ha az első igen magas arányú becslést vesz-
szük alapul, ami feltehetőleg megfelel a valóságnak, akkor talán kijelenthetjük, hogy a református egyház gyakorlatilag 
a nemzeti egyház szerepét tölti be Kárpátalján. Kutatásomban részt vevő beszélgetőpartnereim egy kivétellel aktív 
vallási életet élő református felekezeti tagok. Ez nem abból adódott, mert célzottan református kötődésű emberekkel 
akartam beszélgetni, hanem a kárpátaljai magyarok eleve magas református hányadából következett. Beszélgetéseim 

20 Ennek az alfejezetnek a megírásához elengedhetetlen segítséget nyújtott Hires-László Kornélia (Beregszász).
21 Orosz 2007: 78. (idézve: Józan Lajos – Gulácsy Lajos: A Kárpátaljai Református Egyház múltja és jelene. Extra Hungariam. A hatodik síp antoló-

giája.Budapest–Ungvár: Hatodik Síp Kiadó, 1992, 156–162.)
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során is bizonyosságot nyert az a jelentős funkció, amit a református vallás Kárpátalján betölt. Véleményem szerint az 
egyháznak nem „veleszületett” joga a társadalmi szerepvállalás és irányítás, de mindezek nélkül a magyarság mind 
fizikailag, mind pedig identitását tekintve a rohamos elmúlás veszélyének lenne kitéve. Másképp fogalmazva: kárpát-
aljai magyarságban az egyház tartja a lelket. Elrendelt feladatait ellátni az egyház csak funkcióbővítéssel lehet képes. 
„Az egyház lényegéből adódóan vagy sem, küldetéstudatból vagy sem, a református egyház a társadalmi élet szinte minden 
területén szerepet vállal” (Sütő kötetünk 4. fejezetében). Kárpátalján a református egyház társadalmi elkötelezettségével 
– azzal a tevékenységével, hogy óvodákat és iskolákat működtet, szociális, oktatási és kulturális programokat futtat –, 
az állam helyébe lépve annak válláról terheket vesz le, amit az ukrán állam széles vigyorral az arcán vesz tudomásul. 

„Ezután a szükséghelyzet szülte, hogy létrejött a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap.22 Mert Kár-
pátalján például, Felvidéken úgyszintén, az egyházi iskolák nem kapják meg azt a kellő támogatást. Főleg 
magyar iskolák.” (i-6)

A kárpátaljai magyar identitás őrzését segíti a kárpát-medencei református egyházak politikai határok feletti egy-
ségbe szervezése. 

„Az egységes Magyar Református Egyház újraalapításának gondolata egy közös Református Egyhá-
zi Alaptörvény megalkotása révén a Generális Konvent 2005. július 7–8-i debreceni ülésén merült fel.  
A magyar református egyház határon átívelő jellegét bizonyítandó 2009. május 22-én Debrecenben az 
Alkotmány elfogadásával megalakult az egységes Magyar Református Egyház a magyarországi reformá-
tus egyházkerületek, az erdélyi, a királyhágó-melléki, délvidéki és kárpátaljai magyar református egyház-
részek egyesítésével. A zsinat ülésén az egyes egyházrészek alkotmányjogi egységét mondták ki.” (Sütő 
kötetünk 4. fejezetében) 

A lélekben élő határ teljes lebontásának esélye csekély, de azt gyengítheti a vallási összetartozás, mint a magyarság-
tudat kifejezésének egyik legfontosabb eszköze. A református egyháznak a magyar nemzettudat megőrzésében vállalt 
elrendeltetéséről bizonyosságot adhat egy megfordított képlet is, amely nem a vallás kötőerejét példázza, hanem, az 
annak elvesztésével járó következményeket.

„És ahogyan a felekezeti hovatartozás öntudata csökken, és ez mindenütt, ahogyan mondtad korrodá-
lódik egy kicsit a vallásossága, így egy lépcsőfokkal kevesebb van, amin át kell lépni ahhoz, hogy ő egy 
idegen nyelvűvel kössön házasságot, mert már az idegen vallás őt nem akadályozza, mert nincs ilyen. És 
ez a nagyobb veszély, amikor már a gyerekek nem tanulnak meg magyarul írni, olvasni.” (i-6)

Amikor tehát a vallási kötőanyag kioldódik, vele együtt oldódik fel a nemzettudat is.

„S a kulturális határok azok tolódnak lefele, szépen keletről nyugat felé azért, tehát ők azért jönnek, mert 
itt jobb az élet. Nem azért, mert ők bántani akarnak bennünket. Mi pedig ki vagyunk téve annak, hogy 

22 http://www.reformatus.hu/mutat/6122/ (utolsó letöltés: 2014. 12. 14.)

http://www.reformatus.hu/mutat/6122/
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összekeveredünk, és ha nincs meg az öntudatossága, a vallásos öntudatossága, a nemzeti öntudatossága, 
akkor ezt meg is teszi. Tehát az én meglátásom szerint ez a nagyobb veszély. A kulturális.” (i-6)

De nem kizárólag a vázolt tények, társadalmi szerepfelfogása és kohéziós (identitásmegtartó) ereje miatt érdemes 
az egyházat kiemelten támogatni. A kettős állampolgársággal járó magyarországi szavazati jog gyakorlásának lehető-
ségét alapul véve a református egyház kiemelt támogatása a politika részéről sem volna elhibázott lépés. 

Összefoglalás

Tanulmányom a Beregszász környékén élő kárpátaljai magyarság anyaországgal való, ahhoz fűződő kapcsolatait volt 
hivatott bemutatni. Arra tettem kísérletet, hogy a kárpátaljai és a magyarországi magyarok közötti kapcsolattartás 
formáit feltérképezzem, illetve a puszta számok, adatok mögött meghúzódó, a kapcsolattartást befolyásoló ténye-
zőket lehetőségeimhez mérten feltárjam. A kapcsolatokat történetileg három szakaszra bontottam, ezek nagyjából  
a politikai folyamatokat tükrözik. Az első, a szocializmus időszaka a brezsnyevi érától kezdve a független Ukrajna 1991-
es kikiáltásáig tehető, a második kapcsolatokat befolyásoló szakasz 1991-től egészen a vízumkényszer 2003-as (amely 
Magyarország Európai Unióba való belépésének feltétele volt) bevezetéséig tart – ez a kapcsolatok virágkora –, majd 
az utolsó időszak immár az ukrán állampolgárok részére vízumkötelezettséggel járó, mai napig tartó szakasz, ami újabb 
nehézségeket hozott a magyarok közötti rokoni és gazdasági kapcsolatokban. Ezután áttekintettem az anyaország 
felőli érdeklődést Kárpátalja irányába (a helybéli értelmiség véleménye alapján), amely kis mértékben fokozódik, kö-
szönhetően a kárpátaljai határ menti falvak lassú öntudatra ébredésének is (pl. fesztiválok, falusi turizmus serkentése). 
A helyiek Európai Unióról alkotott képe – enyhén fogalmazva – vegyes. A kialakult, nem túlzottan pozitív véleményt 
a vízumkényszer bevezetése és az ennek nyomán felerősödött „nem várt rokon” érzet, a beszűkült gazdasági lehető-
ségek, valamint a közös európai uniós pályázatok körül kialakult visszásságok determinálják. A kettős állampolgárság 
bevezetése inkább lelki jóvátételt jelent a helyieknek, elsősorban a szimbolikus relevancia domborodott ki a beszél-
getésekből, a biztonság, a gazdasági lehetőségek másodlagos szerepet játszanak. A közösségek kapcsolattartásánál 
fontos szerepet játszik hasonló önazonosságuk. A kárpátaljaiak magyar identitása rendkívül érdekes képet mutat: mi-
közben leválaszt a többségi államtól és a többi nemzetiségtől, ugyanakkor problémamentes együttélést is biztosít ve-
lük, nagyon erősen ragaszkodik a magyarsághoz, a nyelvhez, a kultúrához, de egyfajta sajátos, jellegzetes, másmilyen 
magyarságként definiálja magát. 

„Hogyhogy optimista vagyok? Figyelj, meg kell tennünk, merthogy most sírhatnék, sírhatunk, attól senki 
nem fog segíteni rajtunk. Megsajnálgatnak, és kész. Van ez a kárpátaljai magyar mentalitás, amit azért az 
anyaország nevelt ki, hogy van egy kereszt a hátad mögött, felugrassz a keresztre és akkor sírsz. Ez nem 
kereszt, ez nem, ezzel nem érünk el semmit. Meg kell próbálnunk az ukrán közegben megélni, vagy el kell 
menni Magyarországra. Ennyi. Ilyen választásunk van.” (i-4)

Egyik beszélgetőtársam vélekedése szerint a magyarságnak jó, ha száz éve van még Kárpátalján. A jóslat remélhe-
tőleg nem válik be.
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Nemzeti identitás a határon és azon túl…
A határon túli magyarok nemzeti identitásdimenzióinak alakulása a magyar–szlovák–ukrán határ mentén
pAkot ágnES – SőréS AnEtt

áltAlánoS igazság, hogy a határnak két arca van: elválaszt, de ugyanakkor össze is köt. A kérdés továbbá az, hogy 
miket/kiket választ el, illetve köt össze egy határ. Hogyan fogjuk az elhatárolt tartalmat definiálni? Az államok tartalma 
csupán annyi lesz, ami e határok között elfér, vagy a határátlépések, a határrégiók, az esetleges keveredések jobb meg-
határozást adnak? Egyáltalán, mennyire tekinthetjük a határokat adott és állandó tényezőknek a történelemismeret és 
a gyakori természetes vagy mesterséges határmódosítások tükrében? Továbbá, ha nem akarunk a történelmi időkig 
visszanyúlni, a határok (jelentőségének) megkérdőjelezése és átalakulása az aktuális globalizálódó és transznaciona-
lizálódó légkörben is egy érvényes kérdés. Ugyanakkor (és erre még részletesebben visszatérünk) hasonló erősségű 
kijelentés az iménti mondat kritikája is, mely a globalizált, posztnemzeti (Habermas 2006) állapotban a nemzeti kötő-
dések továbbélését hangsúlyozza, többnyire Will Kymlicka (2001) nyomán. 

Tanulmányunkban a fentiekhez hasonló nagy kérdésekre kerestük a választ a magyar–szlovák–ukrán hármashatár 
kis helyén. Elemzésünkben arra összpontosítottunk, hogy a mintánkon megfigyelhető lehetséges magyarságidenti-
tás-definíciókat bemutassuk. Különös hangsúllyal szerepelt az a kérdés, hogy a határon túli, ám a határ mentén élő 
magyarok nemzeti identitása mely tényezők mentén alakul, hogyan csoportosulnak a véleményeik, milyen mintázatok 
figyelhetők meg, és ezek hogyan jellemezhetők bizonyos dimenziók mentén. 

A nemzeti identitás tartalma elméleti modellekben

Mielőtt rátérnénk az adatok prezentálására, kitérünk azokra az állam- és nemzet-meghatározásokra, melyek elmé-
leti szinten megalapozzák modelljeinket. Az ilyen szintű kérdések tisztázása során elsősorban az államnemzet és 
kultúrnemzet dichotómiát hívjuk elő. Máder (2006) szerint az államnemzet–kultúrnemzet megközelítést Bibó István 
használta először, aminek nyomán két egymástól elkülöníthető véleménystruktúrát jelenített meg. Bibó az államnem-
zeti modell elterjedését a nyugat-európai országok jellegzetességének tartja, ahol a (fejlett) közigazgatás és jogrend-
szer is a nemzeti lét szerves, összetartó részét képezi. A kelet-európai régióra azonban, Bibó szerint, nem jellemző 
az ilyen szintű szervezettség, ezért a nemzetállam-alapítások során a népi (etnikus) tényezők (kulturális elemek, nyelv, 
szokások stb.) játszottak fontos szerepet mint meghatározó és összetartó egységek. 

Míg Bibó az államnemzet-kultúrnemzet kettősségével írja le a különféle (nemzet)államok kialakulását, melyek ennek 
megfelelő nemzetdefiníciókhoz vezetnek, a képet bővíthetjük Münch (2001) tipológiájával, aki az állammodellek (és 
ezeknek megfelelő nemzetalakulások) négy típusát vázolta fel. Ezen modellek segítségével – melyek természetesen 
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ideáltípusok – leírhattuk, hogy az általunk vizsgált népesség mely sémák szerint határozza meg saját nemzettudatát, 
pontosabban: megnézhettük azt, hogy az ideáltípusok mely alkotóelemei hogyan keverednek a konkrétan vizsgált 
népességben, melyek jelennek meg hangsúlyosan. 

Münch elemzése azokat a különböző utakat mutatja be, melyek a fejlett nyugati országok, nemzetállamok nemzeti 
identitásának kialakulásához vezettek, és legnagyobb hatással voltak a modern államok/nemzetek kialakulására: (1)  
a brit polgári közösség-modell (civic model); (2) a francia állam-modell (statist model); (3) az Amerikai Egyesült Államok 
piaci modellje (market model;) és (4) a német jog alapú modell (legalist model). A szerző mindezen modellek specifikus 
nemzet- és kollektív identitás alakító hatását mutatja be részletesen (amit lényegre törően, tömören fogunk összefog-
lalni), és arra is rámutat, hogy ezek az ideáltípusok milyen integráló modelleket fognak eredményezni, az egyes orszá-
gok hogyan integrálják bevándorlóikat, továbbá hogy az államok maguk hogyan integrálódnak olyan transznacionális 
formációkba, mint például az Európai Unió. Jelen vizsgálatban ez utóbbi jellegzetességekre nem fogunk kitérni, hiszen 
ez az aspektus nem képezi elemzésünk témáját, továbbá nem is állnak rendelkezésünkre megfelelő adatok, mivel  
a lekérdezett kérdőívek nem tartalmaztak a bevándorlással kapcsolatos témaköröket. Elemzésünk megalapozásául 
tehát tekintsük most át a münchi ideáltípusok jellemzőit. 

A 1. brit modellben a nemzet és a kollektív identitás kialakulása, a jól szervezett civil szervezeteknek köszönhető-
en, polgári közösségek létrejöttének eredménye, így ez a típusú nemzeti identitás inkább formális, mintsem 
szubsztanciális, ennélfogva elég nyitott ahhoz, hogy etnikai és kulturális különbségek ellenére fenn tudjon ma-
radni, azok felett/mellett létező legyen. Ennek a modellnek a történelmi kialakulása abban a folyamatban is 
gyökerezik, amely során alacsonyabb társadalmi osztályok számára is hozzáférhetővé vált az állampolgárság 
intézménye, amely a polgári, politikai és szociális jogaikat garantálta (uo.: 23). 
A2.  francia modellben a francia nemzet és kollektív identitás megalkotói a felvilágosodás korabeli értelmiségiek és 
a középosztály voltak, és természetesen „a” forradalom. A francia nemzet létrehozása ezért, ahogy Münch fogal-
maz, egy intellektuális konstrukció volt, melynek kevés gyökere van a társadalomban. Az állam ebben központi 
szerepet játszott: megteremtette és erőltette a közös akaratot, valamint megteremtette és meg is testesítette 
magát a nemzetet (uo.: 42). 
Az 3. Amerikai Egyesült Államok ért el a legmesszebb a pluralisztikus állampolgári közösség megalkotásában, mond-
ja Münch, hiszen az amerikai nemzet létrejötte olyan egyének szövetségének köszönhető, akik azért hagyták 
maguk mögött hazájukat és eredetüket, hogy megalapítsák az első új nemzetet. A kollektív identitás forrása ez 
esetben a közös elkötelezettség a cél, misszió mellett. A nemzet és a kollektív identitás tehát nem úgy hatá-
rozódik meg, mint valamilyen történelmileg adott feltétel, hanem mint valami, ami folyamatos (újra)definiálás 
alatt áll. Ennek a nemzetformálódásnak az első lépése az olvasztótégely-elmélet, majd a kulturális pluralizmus és  
a multikulturalizmus elmélete (uo.: 59–60). 
A4.  német nemzetdefiníció etnikai-kulturális örökségen alapszik, mégis egy jogalapú modellben integrálódik. Ezt 
a feszültséget az a közbeeső lépés hivatott feloldani, melyet a jogrend és annak kulturális gyökere képvisel.  
A német nemzetbe való tartozás kettős meghatározottságú: egyrészt az német, aki Németország állampolgára, 
német útlevele van, és (kiemelés a szerzőtől) az, akinek német ősei vannak. A német állampolgárság megszer-
zése azonban a bevándorlóknak meglehetősen nehézkes (volt főleg az 1999-es reformtörvény előtt), azonban 
ez a tény nem hátráltatja őket az egyenlő jogok elérésében. A jogokat tehát mindenkinek egyenlően biztosítják, 
de állampolgárságot nem (uo.: 129). 
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A német modellhez hasonló meghatározást nyújt Connor (2005) is, aki a nemzet definiálása során szembehelyezkedik 
az olyan meghatározásokkal, melyekben a nemzetet egy olyan emberi populációként láttatják, mely egy történelmi 
területet foglal el, közös mítoszai és emlékei vannak, közös/nyilvános kultúrája van, egységes jogrendszere és szokásai 
vannak, melyek a csoport minden tagjára vonatkoznak (Smith 2000). Connor szerint ez a meghatározás nem túl szeren-
csés a nemzet és az akármilyen más emberi csoportosulás megkülönböztetésére. Ezzel szemben ő a nemzetet – bár 
az előbbi is egyfajta kultúrnemzet-definíció – egy olyan csoportként határozza meg, mely egy közös eredet hitét tartja 
fenn, a közös ősökben való hit és tudat köti össze a nemzet tagjait (Connor 2005: 40). Connor a nemzet állam szerinti 
definícióját nem tartja életszerűnek, szerinte nem létezik brit nemzet csak walesi, angol meg skót, példának okáért. 
Ezt az álláspontját a nacionalizmus és patriotizmus fogalmaiból is visszavezeti, hisz a nacionalizmus nemzeti érzületen, 
lojalitáson alapul (etnikus nemzet), míg a patriotizmus az országhoz, az államhoz való szoros érzelmi kötődést, hűséget 
jelzi (állampolgári nemzet), és bár e kettő akár fedheti is egymást, az esetek többségében nem ez a helyzet áll fenn  
(uo.: 40). 

Connor a nemzet meghatározása során egy új trendet vezetett be, amelyben a sokat vitatott „mi egy nemzet?” 
(what is a nation?) kérdés mellé hasonló fontossággal sorakoztatta fel a „mikor van egy nemzet?” (when is a nation?) 
kérdését. A mikor van egy nemzet? kérdésére a nemzeti öntudat kialakulásának létrejöttekor kapjuk meg a választ. 
Connor szerint a nemzeti öntudat nem az elit jellemzője, hanem a tömegeké, amikor a nagybetűs nép (kiemelés a szer-
zőtől) fejezi ki (nemzeti) identitását, akkor tekinthető nemzetnek. A tömegek azonban, ahogy fogalmaz, elég későig 
meglehetősen csendben voltak ebben a tekintetben (uo.: 42). 

A nemzeti identitás empirikus modelljei

A bibói, münchi és connori nemzetmodelleket próbáltuk tesztelni a kutatás adatainak segítségével a magyarországi, 
szlovákiai és ukrajnai magyarok csoportjain. A határ közelében élő magyarok nemzeti identitásának tartalmát feltá-
ró kérdőívkérdés Likert-skálákat tartalmazott, és arra kérte a válaszadót, jelölje meg, mennyire ért azzal egyet, hogy  
a felsorolt válaszkategóriák szükségesek ahhoz, hogy valaki magyarnak számítson. A kérdésblokkból faktorelemzés-
sel igyekeztünk a nemzeti identitás különféle modelljeit leképezni a magyarok egyes csoportjain belül (1. táblázat).  
A magyarországi magyarok esetében kettő, a határon túli magyarok esetében három-három ilyen, identitást kifejező 
attitűdmodell alakult ki. 

A határon innen élő magyarok esetében a magyar identitás belső és formális felfogása különült el. Előbbi több 
identitáselemet ötvöz: magában foglalja az önbevalláson („Önmagát magyarnak tartsa”), a származáson („Legalább 
az egyik szülője magyar legyen”) és a kulturális kötődésen alapuló („Érezze magáénak a magyar kultúrát”, „Tisztelje  
a magyar nemzeti zászlót”, „Magyar szertartási nyelvű egyházhoz tartozzon”) hovatartozást. Utóbbi, formális kötő-
dés az állampolgárság jogi megközelítésén – tartózkodás, állampolgárság, születés – keresztül értelmezi az identitást 
(„Élete nagy részében magyarok között éljen”, „Magyar állampolgár legyen”, „Magyarországon szülessen”). Az egyetlen 
változó, amely nem illeszkedett egyértelműen egyik modellhez sem, az anyanyelv, amely ebben az elkülönítésben 
érthető is, hiszen mindkét felfogáshoz kapcsolódik.
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A magyarságfaktorok mátrixa a magyarországi magyarok almintáján  1. táblázat 
(N = 601, KMO = 0,79; teljes magyarázott variancia = 66,33; Varimax-rotálás)

ahhoz, hogy valaki magyarnak számítson…
Faktorok

1 –  
belső identitás

2 –  
formális identitás

Élete nagy részében magyarok között éljen 0,231 0,850

Magyar állampolgár legyen 0,157 0,876

Magyarországon szülessen –0,003 0,893

Anyanyelve magyar legyen 0,382 0,409

Magyar szertartási nyelvű egyházhoz tartozzon 0,603 0,326

Önmagát magyarnak tartsa 0,841 0,082

Legalább az egyik szülője magyar legyen 0,815 0,140

Érezze magáénak a magyar kultúrát 0,906 0,068

Tisztelje a magyar nemzeti zászlót 0,758 0,146

A határon túli magyarok esetében ezek az identitáskonstrukciók egy-egy új modellel bővülnek ki. Ez az új kom-
ponens a szlovákiai magyarok esetében a kultúrnemzeti felfogás, az ukrajnai magyarok esetében pedig a nyelvi 
azonosulás. Ezeket az új modelleket alkotó változók mind a szlovákiai, mind az ukrajnai magyarok esetében a belső 
identitáskonstrukcióból válnak ki – a formális hovatartozás mindhárom csoport körében ugyanazokkal az elemekkel 
definiálható. 

A szlovákiai magyarok körében a Magyarországon élőkhöz hasonlóan elkülönül tehát a formális attitűdnek nevezett 
identitásminta, a „belülről jövő” (belső) hovatartozás-modellbe viszont már beépül a nyelvi azonosulás is (2. táblázat).

A magyarságfaktorok mátrixa a szlovákiai magyarok almintáján  2. táblázat 
(N = 194, KMO = 0,64; teljes magyarázott variancia = 59,59; Varimax-rotálás)

ahhoz, hogy valaki magyarnak számítson...

Faktorok
1 –  

formális 
identitás

2 –  
belső 

identitás

3 –  
kultúrnemzeti 

identitás
Élete nagy részében magyarok között éljen 0,534 0,332 –0,200

Magyar állampolgár legyen 0,870 –0,032 –0,073

Magyarországon szülessen 0,866 0,041 –0,129

Anyanyelve magyar legyen 0,111 0,744 0,083

Magyar szertartási nyelvű egyházhoz tartozzon 0,135 0,567 0,278

Önmagát magyarnak tartsa –0,451 0,543 0,006

Legalább az egyik szülője magyar legyen –0,001 0,617 0,008

Érezze magáénak a magyar kultúrát –0,060 0,093 0,879

Tisztelje a magyar nemzeti zászlót –0,262 0,128 0,811
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 Esetükben a – Bibó nyomán – kultúrnemzetinek nevezett identitásformát alapvetően a magyar kultúra internalizálása 
és a nemzeti zászló tisztelete határozza meg. A határ ukrán oldalán élő magyarok csoportját tekintve – a formális 
identitás elkülönülése mellett – a nemzeti identitás kulturális elemei a belsőnek nevezett modellbe integrálódnak, és  
a nyelvi elemek alkotnak önálló konstrukciót, úgy mint az anyanyelv, illetve a magyar szertartási nyelvű egyházhoz való 
tartozás (3. táblázat). 

A magyarságfaktorok mátrixa az ukrajnai magyarok almintáján  3. táblázat 
(N = 200, KMO = 0,63; teljes magyarázott variancia = 57,39; Varimax-rotálás)

ahhoz, hogy valaki magyarnak számítson…

Faktorok

1 –  
belső 

identitás

2 –  
formális 
identitás

3 –  
nyelvi 

identitás

Élete nagy részében magyarok között éljen 0,090 0,499 0,320

Magyar állampolgár legyen –0,087 0,882 –0,025

Magyarországon szülessen –0,097 0,803 –0,008

Anyanyelve magyar legyen 0,124 0,139 0,754

Magyar szertartási nyelvű egyházhoz tartozzon 0,071 –0,030 0,824

Önmagát magyarnak tartsa 0,776 –0,203 –0,020

Legalább az egyik szülője magyar legyen 0,491 0,151 –0,009

Érezze magáénak a magyar kultúrát 0,814 –0,072 0,148

Tisztelje a magyar nemzeti zászlót 0,642 –0,077 0,250

Az tehát a faktorelemzésből egyértelműen kirajzolódik, hogy az elemzett kutatás során megkérdezett, határ men-
tén élő magyar csoportok eltérő módon állnak hozzá a magyar identitás értelmezéséhez. A belső és a formális meg-
közelítések minden csoportban elkülönülnek, azonban míg az anyaországban élők maradnak ennél a dichotóm meg-
különböztetésnél, addig a határon túl élők körében ezeken felül megjelenik egy-egy (különböző) plusz puhább elem. 
Ennek kiemelése és vizsgálata azért különösen fontos, hiszen vélhetően ezen keresztül érhető tetten, hogy a nem 
Magyarországon élő, de magukat magyarnak tartó csoportok miben látják a magyarsághoz való kapcsolódásukat, 
hovatartozásukat. 

Már eleve az is értékes információ, hogy a határ szlovákiai oldalán élő magyar megkérdezettek számára ez a kul-
túrában manifesztálódik, míg az ukrajnaiak számára a nyelvben. A kultúra megőrzése és ápolása sokkal komplexebb 
kapocs a nyelvnél, viszont egyúttal sokkal kevésbé is jelent valós, formális köteléket. A nyelv ugyanis eszköz lehet 
a magyarságtudat hivatalos kinyilvánítására – így a magyar (kettős) állampolgárság megszerzésére. Egy olyan fajta 
különbözőség látszik tehát kirajzolódni a két határon túl elő csoport között, hogy míg a szlovákiaiak büszkén őrzik  
a magyar kultúrát, nem feltétlenül vágynak az anyaországba való fizikai, illetve formális visszatérésre – ellentétben az 
Ukrajnában élőkkel. Ez érthető is, hiszen Szlovákia uniós tagország, fejlettebb, így biztosítottak a jobb életkörülmények 
kialakításának lehetőségei. 
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A magyar identitás kognitív szempontjai mentén képzett csoportok

Elemzésünk további irányainak kijelölésekor adódott tehát a kérdés: milyen csoportok különíthetők el a hármashatár 
mentén élő magyarok körében a magyarság kritériumairól alkotott elképzeléseik mentén? A következőkben e kérdésre 
kerestük a választ, illetve azt igyekeztünk feltárni, hogy ezen attitűdök mentén képezett mikrocsoportok milyen jellem-
zőkkel írhatók le. A kérdések megválaszolásához az identitásattitűdök faktorait klaszterelemzésnek vetettük alá. Mind a 
magyarországi, mind a szlovákiai, mind pedig az ukrajnai magyarok esetében négy-négy klasztert hoztunk létre.

Milyen csoportok különíthetők el a magyar identitás  
megközelítési módjai mentén?

A magyarországi magyarok esetében (1. ábra) ez a négy klaszter tulajdonképpen a körükben tapasztalt két elkülönülő 
identitásmodell különböző kombinációit fedte le. A legnépesebb azoknak a csoportja volt (N = 420), akik felfogásá-
ban egymás mellett létezett a formális és a belső identitásmodell. A kettő közül mégis előbbi jelent meg némiképp 
nagyobb intenzitással (a formális modell faktor átlagértéke a csoporton belül 0,45, a belsőé 0,27). A létszám tekinte-
tében őket követték azok, akik a magyarságkritériumok tekintetében egyértelműen a belső tényezőket részesítették 
előnyben, és elutasították a formális szempontokat (N = 78). Mindössze 10 fővel voltak kevesebben azok, akik mindkét 
identitásmodellt elutasították (N = 68). Előbbi három csoporthoz képest elenyésző számban képviseltették magukat  
a mintában, akik abszolút mértékben elutasították a belső identitásfelfogást, és azokat tekintették a magyarsághoz tar-
tozónak, akik hivatalosan is magyar állampolgárnak tekinthetők. Ily módon ez a néhány magyarországi megkérdezett 
vélhetően a határon túli magyarokra sem úgy gondol, mint a nemzet tagjaira – amely elutasítást a fizikai közelség (az, 
hogy a határ közelében élnek) még inkább súlyosbítja (N = 12). 
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A szlovákiai magyarok körében (2. ábra) viszonylag kiegyensúlyozottabban alakult a magyar identitás megközelíté-
sén alapuló klaszterek létszáma. Közülük legtöbben azok voltak, akik a hovatartozás formális kritériumait támogatták 
(N = 52). A klaszteren belül ez a megközelítés a domináns, azonban a tagok nem utasítják el a belső szempontokat 
sem, ami ez esetben a származást, a nyelvet és az önbevallást jelenti – negatívan viszonyulnak viszont a kultúrnem zet 
ideájához. Ez az attitűdegyüttes mikroszinten párhuzamba állítható a münchi jogi (német) modellel. E csoport elkü-
lönülésének magyarázata a fentebb már említett összefüggésben kereshető: azaz, hogy a Szlovákiában élő magyarok 
egy fejlettebb országban élhetnek, így vélhetően elégedettebbek is lakóországukkal. 

Az almintában az előbbi csoporthoz közel azonos létszámban voltak reprezentálva azok, akik ellentétes vélemé-
nyen voltak, így hozzáállásukban az identitás puhább elemei domináltak, azaz a belső és a kulturális faktorok (N = 48). 
Az ilyen attitűd a magyarsággal (és elsősorban az anyaországban élő magyarsággal) jóval intenzívebb közösségvál-
lalást hordoz magában. Az identitáskonstrukció párhuzamba állítható az alulról szerveződő amerikai nemzetmodell 
mikroszintű leképeződésével.

Valamelyest csekélyebb volt azoknak a reprezentációja, akik a nemzeti identitás egyetlen puhább elemére, a kul-
turális komponensekre koncentráltak (N = 38). Ők érdekes módon azzal párhuzamosan képviselték a kultúrnemzeti 
megközelítést, hogy relatíve intenzíven elutasították a nyelvhasználaton, az önbevalláson és a származáson alapuló 
belső identitás modelljét. Ők képezhetik a szlovákiai magyaroknak azon ideáltipikus csoportját, akiknek magyar identi-
tásában egyedül a kulturális elemek dominálnak, más közösséget nem kívánnak vállalni az anyanemzetükkel.

A legalacsonyabb létszámban a szlovákiai magyarok abba a klaszterbe tartoztak, amelyen belül tulajdonképpen 
egyedül a belső identitás faktorának átlagértéke volt pozitív előjelű, azonban ez is mindössze négy századdal haladta 
meg a nulla értéket (N = 15). Mivel e klaszter esetében nem volt olyan identitásmodell, amely egyértelműen megha-
tározta volna a csoport attitűdjét, így őket neveztük – a magyarországi magyarok körében megfigyelhető csoport 
mintájára – negatív identitásattitűdöt képviselőknek.

2. ábra 
A magyarságér-

telmezés mentén 
képzett klaszterek a 
szlovákiai magyarok 

körében (N = 153) 
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Az ukrajnai magyarok (3. ábra) csoportjának felét azok adták, akik az anyanyelv, illetve az egyházi szertartási nyelv 
alapjaira építik fel magyar identitásukat (N = 104). Ez a fajta attitűd azért is különülhet el ilyen élesen (és önmagában) 
ebben az almintában, mert Ukrajnában a fő vallás az ortodox, így az anyanyelvi szertartásoknak kiemelt jelentőségük 
van, és fontos elemét képezik a magyarsággal való közösségvállalásnak. E csoport jellemzőjeként említhető továbbá, 
hogy a struktúrája a leginkább kohézív – olyan szempontból, hogy az egyes modelleket kifejező faktorok átlagértékei 
a legkisebb mértékben térnek el egymástól, illetve a nullától.

Létszám tekintetében őket követi – kicsit leszakadva – az a csoport, melynek identitáskonstrukciója igencsak össze-
tett (N = 44). Ezt mi sem mutatja jobban, mint az, hogy tagjainak mindhárom modellhez pozitív volt a viszonyulásuk. 
Igaz, különböző mértékben. A klasztert leginkább a formálisnak titulált attitűd határozza meg, azaz a magyarságot  
a hivatalos elemekkel való meghatározás (állampolgárság, a születés és a lakóhely). Ez a viszonyulás a leginkább meg-
határozó, relatíve leszakadnak ettől a belső és a nyelvi elemek. 

Mindössze 5 fővel marad el az előzőtől a komplementer csoportjának létszáma, melynek tagjai éppen ellenkező 
attitűdökkel bírnak: mindhárom magyarságfelfogást elutasítják, negatívan viszonyulnak hozzájuk (N = 39). Ez az atti-
tűdkészlet már az előbbi két vizsgált csoportnál, a magyarországi és a szlovákiai magyarok körében is megjelent – őket 
neveztük negatív identitást képviselőknek. Az Ukrajnában élő magyarok csoportjában – a körükben megfigyelhető iden-
titáskonstrukciók sajátosságaihoz igazodva – az e klaszterhez tartozók leginkább a nyelvi azonosulást utasították el. 

A határon túli magyarok e közösségében végül mindössze 5 olyan megkérdezett volt, aki kizárólag a formális 
identitásfelfogás támogatását képviselte, élesen elutasítva a hovatartozás belső megközelítését. 

3. ábra 
A magyarságértel-

mezés mentén  
képzett klaszterek 

az ukrajnai ma-
gyarok körében 

(N = 192)

Az eddigi eredmények alapján az egyértelműen kirajzolódik, hogy mindhárom, a határ mentén élő magyar cso-
portban eltérő mikroközösségek élnek annak mentén, hogy milyen attitűdkonstrukciók figyelhetők meg a magyarság 
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kritériumaival kapcsolatban. A három magyar csoportban e téren megfigyelhetők azonosságok, illetve különbözősé-
gek – utóbbiak pedig magukban rejtik egy-egy csoport speciális sajátosságait. Az összevetés során elsősorban arra 
koncentrálunk, hogy a határon túli magyarok milyen módokon értelmezik a magyar identitást.

A határon túli magyar csoportok körében felállított klaszterek között az alapvető eltérések a különböző identitás-
modellek (a Szlovákiában élők esetében a kultúrnemzeti, az Ukrajnában élők esetében a nyelvi megközelítés) per-
cepciójából adódik. Így a szlovákiai magyarok között egyediként figyelhető meg a kultúrnemzeti eszmét képviselők 
csoportja, illetve az alulról szerveződő nemzeti identitás kialakulását képviselők csoportja. Utóbbiak a kultúrnemzet-
megközelítés mellett egyidejűleg támogatják az identitás belső elemeit – tehát minden olyan elemet, melyek puhább 
módon értelmezik a magyar identitást. E két csoport a határ szlovákiai oldalán élő magyarok több mint felét (56%) adja. 
Ezzel együtt kirajzolódnak az e mintába került magyar közösség egyedi jellemzői a magyar identitáshoz való hozzáál-
lás tekintetében, amit már korábban is felvetettünk: ők elsősorban a magyarság érzésének „könnyebben megfogható” 
elemeit támogatják, azokat, amelyek elsősorban az érzelmekben nyilvánulnak meg, és nem kell őket (hivatalosan) 
kinyilatkoztatni. Ennek okai többségében minden bizonnyal a kontextusban keresendők. Egyrészt Szlovákiában az 
elmúlt időszakban olyan társadalmi és politikai légkör volt jellemző, amely nem nagyon tolerálta a másik nemzethez 
tartozás kinyilvánítását; másrészt pedig ebben is nyilván közrejátszik a már többször emlegetett fejlettség, azaz hogy 
egy előnyösebb környezetben élő határon túli magyar ember nem feltétlenül a formális síkon ragaszkodik nemzetisé-
ge kifejezéséhez.

Ami az ukrajnai magyarok körében specifikumként jelenik meg, az a nyelvben kifejeződő identitás dominanciája, 
illetve a komplex, de mégis a formális elemeket hangsúlyozó hozzáállás. Ezek a jellemző magyarságattitűdök vélemé-
nyünk szerint szintén a lakóország környezetének – illetve inkább ennek relatív megítélésének – tudhatók be, neveze-
tesen, hogy a határ ukrán oldalán élők egy kevésbé előnyösebb helyzetű országban élnek, így esetlegesen próbálnak 
„belekapaszkodni” a magyarságuk hivatalos kifejezésével adódó lehetőségekbe. 

Érdekes tehát, hogy egymáshoz viszonylag közel, de ugyanakkor a határ által elválasztott magyar csoportok meny-
nyire másképpen ítélik meg a magyarságot, valamint az ahhoz tartozás szempontjait. Amiben mindhárom magyar 
csoport megegyezett, az egyrészt a negatív identitást képviselők csoportjának elkülönülése: minden esetben voltak 
olyanok – hol többen, hol kevesebben –, akik a magyar identitás minden lehetséges értelmezési modelljét elutasítot-
ták, ezzel egyfajta semleges álláspontot képviselve, és önmagukat elzárva a magyarság más lehetséges tagjaitól. Kö-
zös elemként említhető másrészt, hogy mindhárom csoportban voltak olyanok, akik körében a formális hovatartozás 
elemei voltak dominánsak – bizonyos csoportoknál az egész közösségre nézve hangsúlyos volt (ukrajnai magyarok), 
némely csoport esetében egyensúlyban volt a többivel (magyarországi magyarok), és volt olyan, ahol egy bizonyos 
szegmensben volt jelentősége (szlovákiai magyarok).

Milyen jellemzőkkel írhatók le az identitáskritériumok iránti attitűdök  
mentén képezett csoportok?

A következőkben arra keressük a választ, hogy a magyar identitást eltérően értelmező csoportok milyen jellemzőkkel 
írhatók körül. A kialakított 12 klaszter közül – koncepcionális okok, illetve a dolgozat terjedelmi korlátai miatt – elsősor-
ban a határon túli magyarok csoportjaira koncentráltunk; közülük is azokra, melyek létszámát elég nagynak ítéltük meg 
az elemzéshez. Ennek ellenére szem előtt kell tartanunk, hogy a vizsgált kiscsoportok létszáma viszonylag alacsony 
az általános érvényű következtetések megfogalmazásához, viszont ezzel együtt fontos információkkal szolgálhatnak 
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azzal kapcsolatban, hogyan képzelhetjük el a határon túli magyarok egyes, a magyar identitásról eltérően vélekedő 
közösségeit. 

Mivel nem voltak előzetes feltételezéseink a kialakult szlovákiai és ukrajnai magyarok identitáscsoportjainak sajá-
tosságairól, így a kialakult csoportokhoz való tartozást jelző változókat minden lehetséges változóval összevetettük. 
A 4. táblázat azt mutatja, a csoport-hovatartozás mely egyéb jellemzőkkel mutatott szignifikáns kapcsolatot. Ezeket 
a sajátosságokat a következő témák köré csoportosíthatjuk: szociodemográfiai változók; identitás és nyelvtudás; külföldi/
magyarországi munkavállalás, ingázás; a magyarországi szolgáltatások megítélése; a határon túli régiók érzelmi közelsége; 
állampolgárság; a határ közelségének megítélése; magyar médiumok fogyasztása.

A szlovákiai és ukrajnai magyarok identitáscsoportjait szignifikánsan jellemző változók4. táblázat 

változók
Szlovákiai 
magyarok 

identitáscsoportjai

ukrajnai  
magyarok 

identitáscsoportjai

Szociodemográfiai változók

Kor – +

Iskolai végzettség + –

A háztartás tagjainak száma + –

Családtípus + –

Identitás, nyelvtudás

Saját etnikum – +

Kettős identitás – +

A válaszadó magyar nyelvtudása – +

A válaszadó ukrán nyelvtudása – +

külföldi/magyarországi munkavállalás, ingázás

Vállalt-e alkalmi munkát külföldön az elmúlt 5 évben? + –

Előfordul-e, hogy foglalkozásszerűen átjár Magyarországra? + –

Előfordul-e, hogy családtagja foglalkozásszerűen átjár Magyarországra? + –

Tervezi-e, hogy pár hétre/hónapra külföldre megy dolgozni? + -

magyarországi szolgáltatások megítélése

Magyarországon a legjobb az egészségügyi ellátás + –

Magyarországon a legjobb az oktatás + –

Magyarországon a legjobb a boltok árukínálata + +

folytatódik
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változók
Szlovákiai 
magyarok 

identitáscsoportjai

ukrajnai  
magyarok 

identitáscsoportjai

a határon túli régiók érzelmi közelsége

Mennyire érzi magához érzelmileg közel a lakóországát? + –

Mennyire érzi magához érzelmileg közel a régióját (az ukrajnai magyarok  
esetében: Kárpátalját)?

+ +

Mennyire érzi magához közel a határon túli ukrajnai régiót? + X

állampolgárság

Szeretne-e a jövőben magyar állampolgárságot kapni? + –

Akkor is szeretne-e magyar állampolgárságot kapni, ha ezért le kellene mondania 
a jelenlegiről?

– +

A családtagjai közül szeretne-e valaki a jövőben magyar állampolgárságot kapni? + –

Akkor is szeretne-e a családtagja magyar állampolgárságot kapni,  
ha ezért le kellene mondania a jelenlegiről?

– +

a határ közelségének megítélése

Előny – +

Hátrány + –

magyar médiumok fogyasztása

Szoktak-e magyarországi rádióadót hallgatni? – +

Szociodemográfiai jellemzők

A szociodemográfiai változók közül a szlovákiai magyarok identitásklasztereivel az iskolai végzettség, a háztartás tagjai-
nak száma és a családtípus mutatott szignifikáns összefüggést, míg az ukrajnai magyarokéval az életkor.

A szlovákiai magyarok (5. táblázat) tekintetében azt mondhatjuk, hogy a puhább elemekre koncentráló identitás-
meg kö zelítést képviselők (alulról szerveződő és kultúrnemzeti eszmét képviselő identitáscsoportok) körében a maga-
sabb végzettségűek felülreprezentáltak, míg a formális hozzáállást képviselők között az alacsonyabb, általános és kö-
zépiskolai végzettséggel rendelkezők vannak nagyobb arányban.

Az identitáscsoportok háztartásnagyság alapján történő jellemzésekor azt figyelhettük meg, hogy míg a nemzeti 
hovatartozás formális elemeit preferálók körében a teljes csoportnál relatíve magasabb a háztartásban élők száma 
(3,96 vs. 3,59, addig a puhább elemeket hangsúlyozók körében alacsonyabb (az alulról szerveződő csoportban 3,5 fő,  
a kultúrnemzeti értékeket képviselőben pedig mindössze 3,16 fő). Az identitásmintázathoz kapcsolódó e sajátosságok 
az értékvilágra és/vagy jövedelmi helyzetre vezethetők vissza – azonban ezeknek az összefüggéseknek a mélyebb 
feltárására további (akár mélyebb, kvalitatív) adatokra lenne szükség. 
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Az identitáscsoportok iskolai végzettség szerinti jellemzése a szlovákiai magyarok 5. táblázat 
körében (%, N = 153)
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Alulról szerveződő identitáscsoport 0 4,2 12,5 29,2 6,3 6,3 39,6 2,1

Kultúrnemzeti identitáscsoport 0 0 18,4 28,9 0 13,2 39,5 0

Formális identitáscsoport 0 11,5 19,2 51,9 0 9,6 7,7 0

Szlovákiai magyarok 0,7 5,2 18,3 38,6 2,0 9,8 24,8 0,7

A magyarázathoz közelebb visz minket, ha a fókuszba helyezett csoportok tagjainak családi állapotát, családtípusát 
vizsgáljuk (6. táblázat). A válaszadók négy kategória mentén sorolhatták be magukat: egyedülálló (8,6% a szlovákiai ma-
gyarok körében), gyerek nélküli házastársi viszony (23,8%), teljes család – házastársi viszony gyermekkel (53,6%), illetve 
csonka család – egy szülő gyermekkel (13,9%). Amennyiben az identitásfelfogás dimenzióját bevonjuk az elemzésbe, 
a választóvonalat egyértelműen a gyermek léte – vagy nem léte – képezi. A formális értelmezést képviselők körében 
ugyanis a gyerekes – legyen az egy- vagy kétszülős – családok felülreprezentáltak, míg a puhább, alulról szerveződő 
vagy kultúrnemzeti megközelítést képviselők körében a szinglik és a gyerek nélküli házaspárok. Megfogalmazhatjuk 
tehát azt az összefüggést, miszerint inkább a nagycsaládosok azok, akik nemzeti identitásában a keményebb, formális 
elemek dominánsak. 

Az identitáscsoportok családtípus szerinti jellemzése a szlovákiai magyarok körében  6. táblázat 
(%, N = 153)

Egyedülálló Házaspár gyerek 
nélkül Házaspár gyerekkel Egy szülő gyerekkel

Alulról szerveződő identitáscsoport 12,8 31,9 46,8 8,5

Kultúrnnemzeti identitáscsoport 15,8 21,1 55,3 7,9

Formális identitáscsoport 1,9 15,4 61,5 21,2

Szlovákiai magyarok 8,6 23,8 53,6 13,9

Az ukrajnai magyarok identitáscsoportjai a szociodemográfiai változók közül az életkorral jellemezhetők egyértel-
műen. E sajátosság esetében azt a tendenciát figyeltük meg, hogy a nyelvi identitáselemeket preferálók átlagéletkora 
(41,68 év) magasabb volt mind a teljes csoporténál (39,43 év), mind pedig a komplex, inkább formális elemeket hang-
súlyozóknál (37,45 év) és a negatív identitást képviselőknél (36,67 év). Az összefüggés vélhetően arra utal, hogy míg az 
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idősebbeknél elsősorban a nyelv és a vallás volt az, mely által kifejezhették nemzeti hovatartozásukat, a fiatalok számá-
ra viszonylag több eszköz és (akár formális) lehetőség áll rendelkezésre e tekintetben.

Identitás, nyelvtudás

A szociodemográfiai jellemzést bizonyos szempontból kiegészíti az identitáscsoportok etnikumok és nyelvtudás sze-
rinti vizsgálata (7. táblázat). E változók csak az ukrajnai magyarok körében mutattak szignifikáns kapcsolatot. 

Nem meglepő módon a nyelvi és a komplexnek nevezett klaszterekben a magukat magyarnak tekintők voltak 
felülreprezentálva, míg a negatív identitást képviselőknek titulált klaszterben némiképp a magukat az ukrán etnikum-
hoz sorolók. Tovább árnyalja a képet, ha a kettős identitás változóját is bevonjuk az elemzésbe. Ekkor azt láthatjuk, hogy 
a nyelvi identitás csoportjában a magyarság kizárólagossága a domináns, a komplex és a negatív identitás esetében 
ez kiegészül egy másodlagos etnikum megjelenésével (legtöbb esetben nyilván az ukránéval). Összességében tehát 
levonhatjuk a következtetést: a magukat magyarnak valló ukrajnai magyarok számára identitásuk kifejezésére a nyelv  
a legfőbb eszköz. A magyar identitást komplexen értelmezők esetében jellemzően a magyarság tekinthető elsődle-
gesnek az etnikai hovatartozás esetében, amit azonban kiegészít egy másodlagos – általában ukrán – etnikai csoport-
tagság is. Hasonló jellemzőkkel bírnak a negatív identitást képviselők, esetükben azonban az ukrán etnikumhoz tartozás 
az előzőeknél jóval hangsúlyosabb.

Az identitáscsoportok etnikai hovatartozás szerinti jellemzése  7. táblázat 
az ukrajnai magyarok körében (%, N = 192)

ukrán magyar Egyéb Összesen csak 
magyar

csak 
egyéb

magyar  
és 

egyéb

ukrán 
és 

egyéb
Összesen

Nyelvi identitás csoport 2,9 96,2 0,9 100 67,3 1 30,7 1 100

Komplex, formális elemeket 
hangsúlyozó identitáscsoport

2,3 97,7 0 100 52,3 0 47,7 0 100

Negatív identitás csoport 5,1 94,9 0 100 59,0 0 41,0 0 100

Ukrajnai magyarok 4,2 95,3 0,5 100 60,9 0,5 37,5 1 100

Az eddigieket igen jól alátámasztja és kiegészíti a nyelvtudás dimenziója (8. táblázat). A megkérdezett ukrajnai ma-
gyarok mindegyike beszél magyarul: 99%-uk nagyon jól, 1%-uk viszonylag jól. Utóbbiak a negatív identitás csoportjá-
ban voltak felülreprezentálva (2,6%). A csoport 94,2%-a az ukrán nyelvet is beszéli: közel egynegyedük alig, egyharma-
duk nagyon jól. A nyelvet nem beszélők mind a nyelvi, mind pedig a komplex identitáscsoportban a teljes csoportnál 
nagyobb arányban szerepelnek. Érdekes, hogy ugyanez elmondható előbbi esetében a viszonylag jó nyelvismerettel 
rendelkezőkről, utóbbi esetében a nagyon jó nyelvismerettel rendelkezőkről. A negatív identitás csoportban az „alig” 
nyelvismeret volt relatíve domináns. Mindezek alapján az látszik, hogy míg az identitás szempontjából negatív atti-
tűdöt képviselők körében a nem tökéletes, mindkét esetben inkább bizonyos szintű nyelvtudás jellemző a teljes cso-
portnál nagyobb arányban (inkább a magyar a fő nyelv, melyet kvázi kiegészíthet az ukrán); addig az identitás puhább 



Kvázidiaszpóra  389

Nemzeti identitás a határon és azon túl…  16

elemeire koncentrálóknál a magyar nyelv egyértelműen domináns, az ukrán ismerete pedig némiképp szélsőséges  
(a csoportokban egyaránt vannak, akik abszolút nem tudnak, és olyanok is, akik jól beszélik a nyelvet).

Az identitáscsoportok ukrán nyelvtudás szerinti jellemzése  8. táblázat 
az ukrajnai magyarok körében (%, N = 192)

nem beszéli  
a nyelvet

alig beszéli  
a nyelvet

viszonylag jól 
beszéli  

a nyelvet

nagyon jól 
beszéli  

a nyelvet
Összesen

Nyelvi identitás csoport 7,7 24,0 40,4 27,9 100

Komplex, formális elemeket  
hangsúlyozó identitáscsoport

6,8 20,5 34,1 38,6 100

Negatív identitás csoport 0 31,6 36,8 31,6 100

Ukrajnai magyarok 5,8 24,1 37,1 33,0 100

A lakóországon kívüli kapcsolatok: külföldi/magyarországi  
munkavállalás, ingázás és a szolgáltatások megítélése

A külföldi, illetve magyarországi munkavállalás, ingázás csak a szlovákiai magyarok körében mutatott szignifikáns kap-
csolatot az identitásdimenziókkal. A témán belül a következő kérdéseket elemeztük: vállalt-e alkalmi munkát külföldön 
az elmúlt 5 évben; előfordul-e, hogy ő vagy családtagja foglalkozásszerűen átjár Magyarországra; tervezi-e, hogy pár hétre/
hónapra külföldre megy dolgozni?

A szlovákiai magyarok csoportjában azok voltak túlnyomó többségben, akik sehol sem vállaltak munkát az elmúlt  
5 évben külföldön (93,8%). Ők viszonylag az alulról szerveződő és a formális identitás csoportokban voltak felülreprezen-
tálva. A kultúrnemzeti identitáscsoportban ezzel szemben azok fordultak elő a teljes csoport esetében megfigyelhe-
tőnél nagyobb arányban, akik Magyarországon (2,9% vs. 2,1%) vagy más országban (5,9% vs. 4,2%) vállaltak munkát az 
elmúlt 5 évben. Utóbbi, a magyar identitás kulturális elemeit hangsúlyozó csoport volt tehát az, amely inkább aktív volt 
az ország elhagyásának tekintetében.

Az előbbi összefüggéseket némiképp alátámasztja, illetve mindenképpen kiegészíti annak vizsgálata, hogy a meg-
kérdezett vagy családtagja átjár-e foglalkozásszerűen Magyarországra (9. táblázat). Az vitathatatlan, hogy az identitás 
formális elemeit hangsúlyozók azok, akik abszolút elzárkóztak a magyarországi munkavállalástól: közöttük egyetlen 
válaszadó sem volt, akivel előfordult volna, hogy átjár foglalkozásszerűen Magyarországra, és ilyen családtagja is csak 
alig 2%-uknak van. Érdekes, hogy ugyan az alulról szerveződő identitáscsoportban szinte nem is volt olyan, aki az elmúlt 
5 évben Magyarországon vállalt volna munkát, körükben azok felülreprezentáltak voltak, akikkel vagy családtagjukkal 
előfordul, hogy foglalkozásszerűen átjár Magyarországra. Előbbi (saját vonatkozás) a kultúrnemzeti identitást képviselők 
esetében is a teljes csoportnál nagyobb arányban fordul elő, viszont ez a családtag esetében nem ilyen egyértelmű. 
(Ebben az esetben csak a válaszhiány fordult elő relatíve nagyobb arányban: 13,2% vs. 8,5%) Az mindenesetre meg-
fogalmazható, hogy az identitás puhább elemeit képviselők fogékonyabbak a Magyarországra való foglalkozásszerű 
átjárásra, nyitottabbak az anyaország felé. Ez nem meglepő, hiszen ők azok, akik a kultúra szintjén, illetve egyéb belső 
indíttatásból közösséget vállalnak a magyarsággal.
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Az identitáscsoportok jellemzése a Magyarországra való foglalkozásszerű  9. táblázat 
átjárás mentén a szlovákiai magyarok körében (%, N = 153)

Előfordul, hogy 
foglalkozásszerűen átjár 

magyarországra

Előfordul, hogy családtagja 
foglalkozásszerűen átjár 

magyarországra

Alulról szerveződő identitáscsoport 10,4 16,7

Kultúrnemzeti identitáscsoport 10,5 5,3

Formális identitáscsoport 0 1,9

Szlovákiai magyarok 5,9 7,2

Az eddigiek fényében nem meglepő, hogy a kultúrnemzeti és az alulról szervező identitást képviselők azok, akik 
a jövőbeli terveik tekintetében is nyitottabbak a lakóországuk elhagyására munkavállalás céljából (34,2%-uk, illetve 
33,3%-uk tervezi, hogy ő vagy családtagja pár hétre/hónapra külföldre megy dolgozni – ez az arány a teljes csoport-
ban 26,1%). Ennek megfelelően a formális értelmezést preferálók között a teljes csoportnál nagyobb arányban vannak 
azok, akik nem tervezik (sem ők, sem családtagjuk), hogy pár hétre vagy hónapra külföldre mennek dolgozni (84,6% 
vs. 69,9%).

Abból kiindulva, hogy a Magyarországra való átjárás és a Magyarországon való munkavállalás változói csak a szlo-
vákiai magyarok esetében mutattak szignifikáns kapcsolatot az identitáscsoporthoz való tartozással, a magyarországi 
szolgáltatásokról alkotott vélemény is csak ezen alminta tekintetében volt csoportonként értelmezhető (10. táblázat). 
A csoportok az egészségügy, az oktatás és a boltok árukínálatának esetében rangsorolhatták a hármashatár mentén 
fekvő országokat. Az alulról szerveződő és az identitást formális módon meghatározó csoportok voltak azok, amelyek 
véleménye láthatóan eltért a csoport egészében megfigyelttől. A kettő közül az előbbi volt az, melyben azok voltak 
felülreprezentálva, akik a magyarországi szolgáltatások minőségét az első helyre tették. (A formális csoportban éppen 
ellenkező tendencia figyelhető meg.) Érdekes, hogy az identitás kulturális elemeit hangsúlyozók e tekintetben nem 
tértek el a teljes csoporttól. A kultúrnemzeti megközelítés nyilván egy lazább kapcsolatot jelent a lakóországgal, ami  
a szolgáltatásokkal való elfogultságra nem terjed ki (ez arra is enged következtetni, hogy ezeket a szolgáltatásokat 
jellemzően nem Magyarországon, hanem Szlovákiában veszik igénybe). 

Az identitáscsoportok jellemzése a magyarországi szolgáltatások megítélése  10. táblázat 
mentén a szlovákiai magyarok körében (%, N = 153)

magyarországon 
a legjobb az 

egészségügyi 
ellátás

magyarországon  
a legjobb az 

oktatás

magyarországon 
a legjobb a boltok 

árukínálata

Alulról szerveződő identitáscsoport 52,4 68,4 77,8

Kultúrnemzeti identitáscsoport 34,5 43.8 43,3

Formális identitáscsoport 15,2 26,1 46,8

Szlovákiai magyarok 32,0 43,3 57,8
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A határon túli régiók érzelmi közelsége 

Ebben a dimenzióban a lakóország és a határon túli régiók érzelmi közelségét mérő változók voltak azok, amelyek szig-
nifikáns kapcsolatot mutattak a magyar identitás mintázatát kifejező klaszterekkel (11. táblázat). A szlovákiai magyarok 
körében ez mind az országra, mind a saját régióra, mind pedig a határon túli magyarországi régióra érvényes volt – az 
ukrajnai magyarok között viszont csak a saját régióra.

Az ország – jelen esetben tehát Szlovákia – érzelmi közelségének identitáscsoportonkénti vizsgálata az eddig feltárt 
jellegzetességek fényében megfelelt várakozásainknak. A csoportról teljes egészében elmondható, hogy viszonylag 
erős szálak fűzik országához: ugyan felük (51,6%) semlegesnek érzi, de több mint egyharmaduk (35,9%) nagyon közel 
érzi magához. Utóbbiak egyértelműen a formális identitás csoportban felülreprezentáltak. A magyar identitás puhább 
elemeit hangsúlyozó, alulról szerveződő csoport tagjai azok, akik éppen ellentétes attitűdöt képviselnek: körükben azok 
vannak a teljes csoportnál nagyobb arányban, akik negatívan vagy semlegesen viszonyulnak az országhoz, ahol élnek. 
A három csoport közül a kultúrnemzeti az, amely ebből a szempontból leginkább hasonlít a teljes csoporthoz, mégis 
inkább a viszonyulás két pólusa van relatív többségben körükben. Ez vélhetően a Magyarországhoz való kötődésük 
kettőssége mentén értelmezhető: a kulturális elemekben közösséget vállalnak a magyarsággal, viszont hivatalosan 
nem feltétlenül, hiszen mégiscsak egy fejlettebb országban élnek.

Az identitáscsoportok jellemzése a lakóország érzelmi közelsége mentén  11. táblázat 
a szlovákiai magyarok körében (%, N = 153)

Egyáltalán 
nem érzi 

közel

közel is érzi, 
meg nem is

nagyon közel 
érzi Összesen

Alulról szerveződő identitás csoport 16,7 62,5 20,8 100

Kultúrnemzeti identitás csoport 15,8 42,1 42,1 100

Formális identitás csoport 3,8 48,1 48,1 100

Szlovákiai magyarok 12,5 51,6 35,9 100

Régiójukhoz mind a szlovákiai, mind pedig az ukrajnai magyarok sokkal intenzívebben kötődtek érzelmileg – utób-
biakra ez hangsúlyosan igaz volt (12. és 13. táblázat). Míg a szlovákiai magyarok 60,1%-a nagyon közel érezte magához, 
34,6%-a pedig is-is, addig az ukrajnai magyarok között ezek az arányok 82,6% és 16,8% voltak. A szlovákiai és az ukrajnai 
identitáscsoportok közül is a nem formális identitáskonstrukciókat képviselő két csoport volt az, ahol az erősen kötődők 
felülreprezentáltak voltak. (A szlovákiaiak körében az alulról szerveződő és a kultúrnemzeti identitáscsoport, az ukrajnaiak 
körében pedig a nyelvi és a negatív identitáscsoport.) Ez nyilván azért van így, mert ezeken a határ menti területeken 
nagy arányban él magyar lakosság, így a regionális identitás összefonódik a magyar identitással (pl. az ukrajnai magya-
rok esetében a kárpátaljai magyar identitás.)
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Az identitáscsoportok jellemzése a régió érzelmi közelsége mentén 12. táblázat 
a szlovákiai magyarok körében (%, N = 153)

Egyáltalán 
nem érzi 

közel

közel is érzi,  
meg nem is

nagyon közel  
érzi Összesen

Alulról szerveződő identitáscsoport 4,2 29,2 66,6 100

Kultúrnemzeti identitáscsoport 0 34,2 65,8 100

Formális identitás csoport 1,9 42,3 55,8 100

Szlovákiai magyarok 5,2 34,6 60,2 100

Az identitáscsoportok jellemzése a régió érzelmi közelsége mentén 13. táblázat 
az ukrajnai magyarok körében (%, N = 192)

Egyáltalán 
nem érzi 

közel

közel is érzi,  
meg nem is

nagyon közel  
érzi Összesen

Nyelvi identitás csoport 0 13,6 86,4 100

Komplex, formális elemeket  
hangsúlyozó identitáscsoport

2,3 27,9 69,8 100

Negatív identitás csoport 0 10,3 89,7 100

Ukrajnai magyarok 0,5 16,8 82,7 100

A két ország közül a szomszédos ország határon túli régiójával való érzelmi kapcsolat csak a szlovákiai magyarok 
esetében mutatott szignifikáns kapcsolatot az identitásdimenziókkal. Előzetesen azt vártuk, hogy az identitás puhább 
elemeire fókuszálók lesznek azok, akik inkább közel érzik magukhoz a határon túli ukrajnai régiót, hiszen ezek a meg-
közelítések nyújtanak lehetőséget arra, hogy közösséget vállaljanak a szintén az anyaországon kívül élő magyarsággal. 
Ennek ellenére a tapasztalatok éppen ellenkező összefüggést mutattak. A szlovákiai magyarok többsége (57,4%) nem-
mel válaszolt arra a kérdésre, hogy közel érzi-e magához a határon túli ukrajnai régiót. Ez a vélemény ennél nagyobb 
arányban volt jelen a kultúrnemzeti (69,2%) és az alulról szerveződő (73,7%) identitáscsoportban. Ennek megfelelően  
a formális értelmezést preferálók körében azok voltak felülreprezentálva, akik közel is meg nem is (54,9% a 39,5%-hoz 
képest) vagy nagyon közel érzik magukhoz (5,9% vs. 3,1%) az adott régiót. Az összefüggés értelmezése talán abban 
keresendő, hogy a magyar identitás formális kritériumait hangsúlyozók inkább szolidaritást éreznek a hasonlóan kvázi 
kirekesztett helyzetben lévő magyar csoportokkal.

A határ közelségének megítélése

Az identitás értelmezése mentén kialakult klaszterek jellemzésének utolsó szempontja e dolgozatban a határ – előny-
ként vagy hátrányként való – megítélése. Az egyén lakóhelye részét képezi társas identitásának, ezért úgy gondoljuk, 
hogy az ehhez való kötődés szerepet játszik az identitás alakításában. 
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Már eleve érdekes az a felfedezés, miszerint a szlovákiai magyarok (14. táblázat) körében a hátrányként, az ukrajnai 
magyarok körében pedig az előnyként való értelmezéssel mutattak az identitáscsoportok szignifikáns kapcsolatot.  
A határ szlovákiai oldalán élők közül az identitást formálisan értelmezők véleménye tért el a teljes csoportétól a határ 
közelségének előnyként való értelmezéstől. Ebben a csoportban azok voltak felülreprezentálva, akik a határ közelségét 
nem előnyként könyvelték el (a teljes csoportban 73,3% és 26,7% az arány az „igen” javára, míg a kiemelt csoportban 
kétharmad–egyharmad). A hátrány aspektusára rákérdezve – ennek megfelelően – éppen a kultúrnemzeti megköze-
lítést támogatók voltak azok, akiknek véleményük érzékelhetően eltért a teljes csoporttól: túlnyomó többségük nem 
érezte hátránynak a határ közelségét. Ezen összefüggések, úgy érezzük, nem szorulnak bővebb magyarázatra. 

Érdekes módon az ukrajnai magyarok (15. táblázat) körében az előnyre vonatkozó kérdésnél éppen a negatív iden-
titást képviselők voltak azok, akiknek a véleménye eltért a teljes csoportétól, mégpedig pozitív irányban (míg a teljes 
csoport 67,4%-a értékelte előnyként a határ közelségét, addig a kirekesztőknek tituláltak 82,1%-a). Ennek magyarázata 
vélhetően bonyolultabb összefüggésekre vezethető vissza, mint amelyet kvantitatív vagy hipotetikus módszerekkel ta-
lálhatnánk. A hátrányként való értékelés tekintetében a másik két, viszonylag nagyobb létszámú mikrocsoport attitűdje 
tért el a teljes csoportétól: a nyelvi identitáselemeket hangsúlyozók körében a határ közelségének hátrányként való 
értelmezését elutasítók voltak felülreprezentálva (96,2% vs. 94,7%), míg a komplexen-formálisan megközelítők esetében 
éppen ezt az álláspontot támogatók (9,3% vs. 5,3%). Azt azonban hangsúlyozni kell, hogy mindkét határon túli csoport 
mindegyik mikrocsoportjának lényeges többsége a határ közelségét pozitívnak látta.

Az identitáscsoportok jellemzése a határ közelségének értékelése mentén  14. táblázat 
a szlovákiai magyarok körében (%, N = 153)

érzi annak …,  
hogy a határ közelében lakik? …előnyeit… …hátrányait…

Alulról szerveződő identitáscsoport 76,6 16,7

Kultúrnemzeti identitáscsoport 75,7 5,3

Formális identitás csoport 66,7 17,6

Szlovákiai magyarok 73,3 15,8

Az identitáscsoportok jellemzése a határ közelségének értékelése mentén  15. táblázat 
az ukrajnai magyarok körében (%, N = 192)

érzi annak …,  
hogy a határ közelében lakik? …előnyeit… …hátrányait…

Nyelvi identitás csoport 63,1 3,8

Komplex, formális elemeket hangsúlyozó 
identitáscsoport

67,4 9,3

Negatív identitás csoport 82,1 5,4

Ukrajnai magyarok 67,4 5,3
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Összefoglalás

Tanulmányunkban arra kerestük a választ, milyen megközelítési modellek figyelhetők meg – elsősorban a határon 
túli magyarok körében – a magyarság értelmezésének tekintetében, illetve hogy ezt alapul véve, milyen csoportok 
különíthetők el az egyes határ menti országok megkérdezettjeinek körében. Az általunk kialakított csoportok – ugyan 
empirikusan megfigyelt jellemzőkön alapulnak – inkább ideáltipikusnak tekinthetők. Ennek ellenére jellemzőik sajátos 
készlete fontos információkkal szolgált számunkra az egyes identitáskonstrukciók elkülönítése és leírása során.

Következtetések vonhatók le a tekintetben, hogy a szlovákiai és az ukrajnai magyarok magyar identitásának defini-
álása más-más módon épül fel. Fontos különbségként említhető, hogy míg a belső és formális értelmezések elkülöní-
tésén túl a határ szlovák oldalán élők körében a kultúrnemzet eszméje, addig az ukrán oldalon lakók körében a nyelvi 
azonosulás domináns. Ugyan mindkét csoportban megfigyelhető egyfajta semleges, általunk negatív identitásnak cím-
kézett hozzáállás, illetve a formális viszonyulás bizonyos típusai is, a belsődleges identitás elemeinek figyelembevételé-
vel a két országhatár mentén más-más attitűdkonstrukciók alakultak ki. 

A szlovákiai magyarok között az általunk alulról szerveződőnek, kultúrnemzetinek és formálisnak nevezettek csoport-
ját írtuk le részletesebben. Utóbbi volt az, amely a legmarkánsabban eltért a másik két csoporttól a vizsgált jellemzők 
tekintetében. A puhább identitáselemekre fókuszáló másik két csoport eltérései alapvetően a belső hovatartozás-ér-
zésen keresztül foghatók meg. Ezt leginkább úgy tudnánk megfogalmazni, hogy a kultúrnemzeti identitás képviselői 
inkább kulturális szempontból vállalnak közösséget a magyarsággal, míg az alulról szerveződő identitáscsoportban 
megvan az a vágy, hogy valósan is kötődjenek a magyarokhoz és Magyarországhoz.

Az ukrajnai magyarok körében megfigyelhető identitáscsoportok közül a nyelvi, a komplex, formális elemeket hang-
súlyozó, illetve a negatív identitást képviselő csoportok sajátosságait elemeztük. Közülük a nyelvi csoport volt az, amely 
az identitás puhább elemein (pl. nyelv, anyanyelvű vallásgyakorlás) ragadta meg és fejezte ki a magyarsághoz való 
tartozását. A dolgozatunk további céljaként tűztük ki, hogy teszteljük a szakirodalomban makroszinten leírt identi-
táskonstrukciókat a kisebb (kelet-közép-európai) közösségek tekintetében. Az általunk megfigyelt identitáscsoportok 
közül azonban csak néhány volt azonosítható ezekkel az elméleti modellekkel (kultúrnemzeti modell, alulról szerveződő 
– amerikai – modell, államnemzeti vagy jogi – német – modell stb.). Ennek oka elsősorban a helyi társadalom sajátossá-
gaiban keresendő. A kutatás későbbi irányaként egyértelműen felvetődik a kialakított mikrocsoportok részletesebb és 
mélyebb körülírása – akár a kvalitatív kutatási módszerek nyújtotta lehetőségek kiaknázásával. 
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396  Határhatások

A nemzeti identitás alakulása különböző földrajzi-
nemzetiségi alcsoportok között – egy mérési kísérlet
koltAi JúliA

A nEmzEti idEntitáS meghatározása a magyar–szlovák és a magyar–ukrán határ mentén élő nemzetiségi csoportok 
körében komplex probléma. Ezt ugyanis egyrészt az emberek azon ország iránt érzett kötődésének jellege határozza 
meg, melynek állampolgárai, másrészt azonban a nemzetiségi hovatartozásuk is befolyásolja a nemzeti identitásukat. 
A határmentiség problémája a fenti kettősséget csak fokozza, hiszen a kutatás során vizsgált szlovákiai és ukrajnai ma-
gyarok esetében nemzetiségük országa fizikailag is könnyen megközelíthető. Éppen ezért fontosnak tartottuk meg-
vizsgálni, hogy a földrajzi-nemzetiségi csoportok között mennyiben hasonló a kérdezettek nemzeti identitása és mely 
törésvonalak mentén körvonalazódnak eltérések.

A kérdezettek nemzeti identitása a kérdőívben szereplő alábbi kérdések alapján operacionalizálható: Ahhoz, hogy 
valaki <magyarnak/szlováknak/ukránnak> számítson, az kell, hogy…

Élete nagy részében <magyarok/szlovákok/ukránok> között éljen. z
<Magyar/szlovák/ukrán> állampolgár legyen. z
<Magyarországon/Szlovákiában/Ukrajnában> szülessen. z
Anyanyelve <magyar/szlovák/ukrán> legyen. z
<Magyar/szlovák/ukrán> szertartási nyelvű egyházhoz tartozzon. z
Önmagát <magyarnak/szlováknak/ukránnak> tartsa. z
Legalább az egyik szülője <magyar/szlovák/ukrán> legyen. z
Érezze magáénak a <magyar/szlovák/ukrán> kultúrát. z
Tisztelje a <magyar/szlovák/ukrán> nemzeti zászlót. z

A válaszadók egy 1-től 4-ig terjedő skálán értékelhették a fenti szempontokat, ahol a válaszlehetőségek a követke-
zők voltak: 1 – egyáltalán nem ért egyet; 2 – inkább nem ért egyet; 3 – inkább egyetért; 4 – teljes mértékben egyetért. 
Fontos kiemelni, hogy minden szempont arra az országra vonatkozott, ahol a kérdezett él, így például az ukrajnai 
magyarok esetében Ukrajnára. A kérdések mögött az első három esetben az államnemzeti koncepció bújik meg, míg 
a többi kérdés a kultúrnemzeti koncepciót méri (Csepeli–Örkény–Székelyi 2002).

Kutatási kérdésünk arra vonatkozott, hogy mennyire hasonló tényezőkből tevődik össze az egyes földrajzi-nemzeti-
ségi csoportok nemzeti identitása, és hogy van-e különbség az egyes csoportok között a nemzeti identitás tekinteté-
ben. Célunk az volt, hogy megvizsgáljuk, mely csoportok hasonlóak és melyek különbözőek a fenti két kutatási kérdés 
tekintetében. A válaszok megtalálására a strukturális egyenletek modellezésének (Structural Equation Modelling – 
SEM) módszerét használtuk.
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A nemzeti identitás mérése a határ mentén élők körében

Még mielőtt elvégeznénk a csoportok összehasonlítását, meg kell vizsgálnunk, hogy azon elmélet, melyben az első 
három válasszal mérjük az államnemzeti koncepciót, a többivel pedig a kultúrnemzeti koncepciót, fennáll-e a határ 
mentén élők sokaságára. Első lépésben tehát megvizsgáltuk, hogy földrajzi-nemzetiségi csoportoktól függetlenül az 
előbbiekben bemutatott kilenc, nemzeti identitással kapcsolatos kérdésből melyek azok, amelyek összeállnak egy-egy 
latens összetett mérőszámmá, melyek a – valamilyen koncepció alapján képzett – nemzeti identitást mérik. Célunk az 
volt, hogy az államnemzeti és a kultúrnemzeti koncepciót külön kezeljük, tehát arra törekedtünk, hogy két latens össze-
tett mérőszámot alkossunk: egyet az államnemzeti és egyet a kultúrnemzeti koncepcióra. Az elemzés ezen lépésében 
a strukturális egyenletek modellezésének mérési modelljét készítettük el megerősítő faktoranalízis (confirmatory factor 
analysis) segítségével. A mérési modell elkészítésekor arra törekszünk, hogy megállapítsuk: a fenti változókból melyek 
alkotnak egy összetett mérőszámot. Az előzetes elméleti koncepció ellenére ugyanis sokszor megtörténik, hogy az 
általunk elképzelt modell nem illeszkedik az adatokra, így az elméleti modell nem állja meg a helyét az empirikus 
eredményekben.

Ahogy azt az 1. ábrán is láthatjuk, célunk az volt, hogy az államnemzeti és kultúrnemzeti koncepciót ne egy elkülö-
nült térben határozzuk meg, hanem egymással összefüggésben. 

1. ábra 
A nemzeti identitás 

államnemzeti és 
kultúrnemzeti 

koncepciójának 
modellje 
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A megerősítő faktoranalízistől azt várjuk, hogy az első három elem csak az államnemzeti koncepcióhoz, a többi 
válaszkategória pedig csak a kultúrnemzeti koncepcióhoz tartozzon, azonban azt is feltételezzük, hogy a két latens 
változó (az államnemzet és a kultúrnemzet összetett mérőszáma) kapcsolatban van egymással. (Ez utóbbi feltételezést 
jelöljük a két latens változó közti oda-vissza nyíllal, mely a korreláció meglétére utal.)

A kérdés csak az, hogy ez az általunk felépített modell az emberek fejében is így áll-e össze, tehát hogy az állam-
nemzeti és kultúrnemzeti koncepció a válaszkategóriák alapján készült adatokon is létrejön-e.

A megerősítő faktoranalízis esetében többféle mérőszámot használtunk a modell illeszkedésének tesztelésére. En-
nek az az oka, hogy nagyon sok különböző mérőszám létezik, melyeknek azonban mind megvan a maga előnye és 
hátránya. A többféle lehetőség közül most két olyan mérőszámot veszünk figyelembe, melyek teljesen különböző 
alapon tesztelik a modell illeszkedését és általánosan elfogadottnak tekinthetők.

Az első, általunk is használt mérőszám, az ún. Comparative Fit Index (CFI), amely egy olyan esethez képest nézi  
a modellünk illeszkedését, amelyben a változók teljesen függetlenek egymástól, így összetett mérőszámot sem al-
kotnak. A CFI értéke 0 és 1 között mozoghat, és akkor állítjuk, hogy modellünk jól illeszkedik az adatokra, ha értéke 
legalább 0,9 (igazán jó illeszkedésről 0,95-ös vagy azt meghaladó CFI-érték esetén beszélhetünk).

A második mérőszám, melyet a modell illeszkedésének tesztelésére használtunk, az ún. Root Mean Square Error 
of Approximation (RMSEA). Ez a mérőszám nem egy másik modellhez hasonlítja a modellünk illeszkedését, hanem 
csak az adatokhoz. Ilyen értelemben tehát az RMSEA nem relatív, hanem abszolút értelemben mutatja a modellünk 
illeszkedését. Ezen mérőszám értéke is 0 és 1 között mozoghat, és akkor állítjuk, hogy modellünk jól illeszkedik az ada-
tokra, ha értéke kisebb vagy egyenlő, mint 0,05. Ez utóbbi állítás tesztelésére (tehát hogy az RMSEA értéke a vizsgált 
alapsokaságban is kisebb-e, mint 0,05) egy külön tesztet használunk, melynek neve p-value of close fit (PCLOSE), mely 
szintén 0 és 1 közötti értéket vehet fel. Akkor mondhatjuk, hogy az RMSEA értéke az alapsokaságban is kisebb, mint 
0,05, ha a PCLOSE értéke nagyobb, mint 0,5 (de minél magasabb, annál biztosabban állíthatjuk). Ezen, összesen három 
mérőszám segítségével teszteltük a modellünk illeszkedéseit.1 A mérőszámok különbözőségét figyelembe véve csak 
akkor fogadtunk el illeszkedőnek egy modellt, ha mindhárom mérőszám értéke megfelelt a konvención alapuló ha-
tárértékeknek.

Az eredmények sajnos nem igazolják az elsődleges elméletünket. Az 1. ábrán bemutatott modell illeszkedése ugyan-
is egyik mérőszám alapján sem volt megfelelő. Az elméleti modellünk tehát nem illeszkedik az adatokra. Az eredmé-
nyek azt mutatják, hogy a rossz illeszkedés oka az, hogy egyes elemek nemcsak az adott latens változóhoz tartoznak: 
a modell illeszkedését ugyanis csak úgy lehetne javítani, ha bizonyos válaszkategóriák mind az államnemzeti, mind a 
kultúrnemzeti koncepcióba beletartoznának. Úgy tűnik tehát, hogy a nemzeti identitás államnemzeti és kultúrnemzeti 
koncepciója az emberek gondolkodásában nem válik el élesen egymástól. Ezt erősítik korábbi kutatási eredmények 
is, melyek bár más módszerrel készültek, a koncepciók különbségében/egyezésében hasonló következtetésekre ju-
tottak. Örkény és Székelyi (2007) európai országok összehasonlító vizsgálatakor azt találták, hogy az államnemzeti és 
kultúrnemzeti koncepció nem képez két külön latens változót, sokkal inkább egy összetett mérőszámot alkot. 

1 A fenti mérőszámokon kívül gyakran használják a khí-négyzet próbát is a modell illeszkedésének megállapítására, ez ugyanis az egyetlen 
hipotézistesztelésen alapuló módszer, szemben a többi mérőszámmal, melyben a modell illeszkedését konvenciókon alapuló küszöbér-
tékek alapján állapítják meg. A khí-négyzet teszt legnagyobb hátránya azonban az, hogy elemszámérzékeny, így egy kis mintán hajla-
mosabb az illeszkedés elutasítására, mint egy ugyanolyan szerkezetű nagyobb mintán. Mivel jelen vizsgálatban az egyes alcsoportok 
elemszáma meglehetősen alacsony (a legkisebb esetben 100 fő, a legnagyobban 301 fő), így annak érdekében, hogy a különböző model-
lekben azonos mérőszámokat használjunk, a khí-négyzet teszt eredményeit nem vizsgáltuk elemzéseink során.
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A rossz illeszkedés okainak vizsgálata és a korábbi kutatási eredmények azonban egy újabb koncepció felé segíthet-
nek bennünket. Attól még ugyanis, hogy a nemzeti identitás e két koncepciója a határ mentén élő emberek fejében 
nem válik el egymástól, Örkény és Székelyi (2007) alapján feltételezhetjük, hogy a változók mégis ugyanazt az egy 
latens fogalmat, nevezetesen a nemzeti identitást mérik. Ezt a gondolatot erősíti az is, hogy a modellünk illeszkedését 
azzal javíthattuk volna, ha egyes válaszkategóriákat mind a két koncepcióhoz hozzárendelünk. Vizsgáljuk meg tehát, 
hogy mi történik, ha azt feltételezzük, hogy az összes kérdés ugyanazt a latens változót, a nemzeti identitást méri. 
Módosított elméleti modellünket a 2. ábra mutatja.

2. ábra 
A nemzeti identitás 

egyváltozós 
modellje 

Az elmélet, miszerint az egyes változók együttesen a nemzeti identitást mint latens változót mérik, szintén nem 
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élők csoportjában leképezik a válaszadók nemzeti identitását. (Ezt a törekvésünket támasztották alá azon kutatások is, 
melyek során nemzetközi összehasonlító elemzésekből kiderült, hogy a különböző országokban a nemzeti identitás 
részét nem képezi például a vallás vagy az ott mért politikai önbesorolás (Örkény–Székelyi 2007). A próbálkozások so-
rán végül négy válaszkategória maradt, melyek együttállása létrehozott egy latens változót, ezek pedig a következők 
voltak (3. ábra):

Ahhoz, hogy valaki <magyarnak/szlováknak/ukránnak> számítson, az kell, hogy…
Élete nagy részében <magyarok/szlovákok/ukránok> között éljen. z
<Magyar/szlovák/ukrán> állampolgár legyen. z
<Magyarországon/Szlovákiában/Ukrajnában> szülessen. z
Anyanyelve <magyar/szlovák/ukrán> legyen. z

3. ábra 
A nemzeti identitás 

jól illeszkedő 
mérési modellje 

Ahogy láthatjuk, a három államnemzeti koncepcióba illeszkedő változó mind bent maradt a nemzeti identitást 
alkotó válaszkategóriák között, ezek mellé pedig az anyanyelv ismerete csatlakozott. Úgy tűnik tehát, hogy a magyar–
szlovák és a magyar–ukrán határ mentén élők esetében az adott országra vonatkozó nemzeti identitást alkotó változók 
között az államnemzet koncepciójával kapcsolatos szempontok dominálnak. Annak fényében, hogy a külhoni magya-
rok (akik többségében magyar anyanyelvűek) is a vizsgálat részét képezték, különösen érdekes, hogy mindehhez az 
anyanyelv kritériuma társult. Másrészről azonban egy ország – különösen a nemzetállami koncepcióra erősen törekvő 
közép-, kelet-európai térségben – hivatalos nyelvén keresztül is erőteljesen definiálja magát, melynek ismerete az ál-

nemzeti
identitás

e1 e2 e3 e4

kozott allampolgar szuletes anyanyelv

0; 0; 0; 0;

0

1 1 1 1
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lammal való ügyintézéshez elengedhetetlen.2 Ebből a szempontból tehát nem meglepő, hogy éppen a nyelv volt az, 
amely együttállást mutatott az államnemzet különböző válaszkategóriáival.

A 3. ábrán látható modell illeszkedése megfelelő volt. Látható azonban, hogy az illeszkedés eléréséhez szükséges 
volt egy előre nem tervezett kapcsolatot is beépíteni a modellbe. Ez pedig az „élete nagy részében <magyarok/szlo-
vákok/ukránok> között éljen” és az „anyanyelve <magyar/szlovák/ukrán> legyen” változók hibatagjai közti korreláció 
volt. Ahhoz, hogy ezt a korrelációt értelmezni tudjuk, szükséges, hogy megismerjük a strukturális egyenletek model-
lezésének (SEM) logikáját. A mérési modellben a megerősítő faktoranalízisnél – hasonlóan a feltáró (exploratory) fak-
toranalízishez – azt feltételezzük, hogy a latens változót alkotó indikátorokat a modellben szereplő változók közül csak 
a latens változó befolyásolja, magyarázza. Természetesen azonban azt nem feltételezhetjük, hogy más, a modellben 
nem szereplő hatások egyáltalán nem befolyásolják a válaszkategóriákat. A modellen kívüli hatások mérésére ezért 
minden egyes indikátor mellett szerepel egy hibatag, amely azon hatások összességét foglalja magában, melyeket  
a modellben nem szerepeltettünk. A hibatag tehát egy olyan regresszióban, ahol a válaszkategória a függő változó és 
a latens változó a független, a meg nem magyarázott részt jelöli. Így a kapcsolat a „között” és az „anyanyelv” változó 
hibatagjai között arra utal, hogy van valamely harmadik változó, mely mindkettőt magyarázza. Ilyen külső magyarázó 
tényező lehet például az adott ország kultúrája, mely az összetett mérőszám elkészítésében ugyan nem játszik szere-
pet, de erősen kapcsolódhat mindkét, a korrelációval összekötött változóhoz.

Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a nemzeti identitás mint latens változó a magyar–szlovák és a magyar–
ukrán határ mentén élők esetében a következő változókból tevődik össze: anyanyelv, születés, állampolgárság és az, 
hogy az ország tagjai között éljen valaki. Kiinduló elméletünkhöz képest nem alkotja viszont részét az ország nyelvén 
szertartásokat vezető egyházhoz tartozás, az önidentifikáció, a szülők származása, a kultúra vagy az ország zászlajának 
tisztelete.

A nemzeti identitás különbségei a földrajzi-nemzetiségi  
csoportok között

A nemzeti identitás modelljének definiálása azonban csak az első lépés volt kutatási kérdéseink megválaszolásához. 
Ahhoz, hogy megállapíthassuk, milyen különbségek vannak az egyes földrajzi-nemzetiségi csoportok között a nemzeti 
identitás tekintetében, azt kellett először megvizsgálnunk, hogy egyáltalán azonos módon épül-e fel a nemzeti iden-
titás mint összetett mérőszám a különböző csoportokban. Ha például a szlovákiai szlovákoknál az anyanyelv hatása 
sokkal erősebb, mint az ukrajnai magyaroknál, ahol viszont az állampolgárság számít inkább, akkor felmerül a problé-
ma, hogy mást mér a két latens változó az egyik és a másik csoportban, így összehasonlításuk sem releváns. Ahhoz, 
hogy összehasonlíthassuk a csoportokat, vagy ahhoz, hogy kiderüljön, mely csoportok összehasonlíthatóak, három 
kritériumnak kell megfelelni.

Az első a konfigurális állandóság, melynek tesztelésekor megvizsgáltuk, hogy ugyanazok a változók alkotják-e az 
összetett mérőszámot minden csoportban. Ennek a kritériumnak a modellünk megfelelt, mivel a 3. ábrán látható mo-
dell mind a hat földrajzi-nemzetiségi csoportot magában foglaló adatokhoz illeszkedik.

2 Ezt erősítik a korábbi kutatási eredmények is, melyek alapján Dél-Szlovákiában az ott élő magyar nemzetiségiek majd’ háromnegyede 
nem tud a hivatalos helyzetekben csak magyar nyelven ügyeket intézni (Csepeli–Örkény–Székelyi 2002: 128).
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A második kritérium a metrikus állandóság megléte. Ennek során azt vizsgáltuk, hogy a nemzeti identitásból az azt 
alkotó válaszkategóriák felé tartó regressziós együtthatók (kvázi faktoreredmények) megegyeznek-e az egyes földrajzi-
nemzetiségi csoportokban. Amennyiben ezek az együtthatók egyenlők, annyiban megállapíthatjuk, hogy a metrikus 
állandóság fennáll. Az együtthatók egyenlőségének tesztelése során a modellben feltételeztük, hogy az egyes regresz-
sziós együtthatók megegyeznek a földrajzi-nemzetiségi csoportokban, és azt vizsgáltuk, hogy a korábban elfogadott, 
konfigurális modellben kapott értékekhez képest romlik-e a modell illeszkedése. A metrikus állandóság tesztelésekor 
is akkor döntünk úgy, hogy a modell illeszkedése nem romlott jelentősen, ha mind a két mérőszám változása megfelel 
a kritériumoknak. Amennyiben a nemzeti identitás esetén a csoportok között egyenlővé tesszük az egyes regressziós 
együtthatókat (kvázi faktoreredményeket), azt láthatjuk, hogy a modellünk illeszkedése nagymértékben romlik (lásd 
majd a 2. táblázatban). Úgy tűnik tehát, hogy nem igaz, hogy minden földrajzi-nemzetiségi csoportban egyenlő mó-
don jön létre a nemzeti identitás latens fogalma. Mindazonáltal ahhoz, hogy összehasonlíthassuk az egyes csoporto-
kat, elégséges az is, ha részleges metrikus állandóságot tapasztalunk, tehát nem az összes, a nemzeti identitást alkotó 
válaszkategória együtthatója egyezik meg az összes csoportban, hanem legalább kettőé (ide számítva az állampolgár-
ságot is, melynek együtthatóját 1-re fixáltuk, hogy a modellt identifikálni tudjuk). A legjobb illeszkedést mutató mo-
dellt az „anyanyelv”, a „közös” és a „születés” változók mutatták, azonban még ez a modell sem felelt meg az illeszkedés 
romlását mérő kritériumoknak (lásd majd a 2. táblázatban). Látható tehát, hogy a részleges metrikus állandóságot 
feltételező modellünk ugyan meglehetősen hasonló illeszkedést mutat a konfigurális állandóság modelljével, azonban 
a mérőszámok alapján nem állíthatjuk, hogy nem jelentősen rosszabb annál. Megnézve a konfigurális modell regresz-
sziós együtthatóit (1. táblázat), arra a következtetésre juthatunk, hogy az okok elsősorban abban keresendők, hogy az 
egyes földrajzi-nemzetiségi csoportok között más és más a nemzeti identitás összetétele. Ez alapján tehát megpró-
báltunk a földrajzi-nemzetiségi csoportok között olyan alcsoportokat keresni, amelyek között hasonlóan konstruálódik 
meg a nemzeti identitás. Ez a próbálkozásunk már sikerrel járt. Az első alcsoportot a magyar–szlovák határ mentén 
élő magyarországi magyarok, a magyar–ukrán határ mentén élő magyarországi magyarok és az ukrajnai magyarok 
alkották. Ezen csoportok esetében megvalósult a részleges metrikus állandóság úgy, hogy az „anyanyelv”, a „születés” 
és a „között” változókhoz tartozó regressziós együtthatók megegyeztek egymással. (Sőt, a bármely határ mentén élő 
magyarországi magyarok esetében mind a négy együttható egyenlő). A második alcsoportot a szlovákiai szlovákok 
és az ukrajnai ukránok alkották, melyek között az „állampolgárság” kivételével mind a három regressziós együttható 
megegyezett. Úgy tűnik tehát, hogy az egyetlen csoportot, amely semelyik másikhoz nem hasonlít a nemzeti identi-
tás konstrukciójának tekintetében, a szlovákiai magyarok alkotják. Lássuk tehát, hogy mennyiben tér el a két alcsoport 
nemzeti identitásának összetétele.

Az 1. táblázatban a regressziós együtthatókat láthatjuk az egyes alcsoportokban. Az anyanyelvre vonatkozó vá-
laszkategória esetében nem vizsgálhatjuk a különbségeket, mivel a modell identifikálása érdekében ezen regressziós 
együtthatókat 1-re rögzítettük.3 A többi válaszkategória esetében, bár az együtthatók az alcsoportokon belül különbö-
zőnek tűnnek, statisztikai értelemben mégis egyenlőnek mondhatók. Ezt például úgy értelmezhetjük, hogy a bármely 
határ mentén élő magyarországi magyarok és az ukrajnai magyarok együtthatói az „élete nagy részében az ország 
állampolgárai között éljen” válaszkategória esetén (melyek értéke 4,104; 3,599 és 4,504 a három csoportban) statisztikai 

3 Mivel a nemzeti identitást alkotó négy válaszkategóriából egy esetben mindenképpen 1-re kellett rögzíteni a regressziós együtthatót és 
nullára a tengelymetszetet (konstanst), annak érdekében, hogy a modellt identifikálhassuk, úgy döntöttünk, hogy a három államnemzeti 
koncepciót mérő válaszkategóriát hagyjuk szabadon, és a tőlük koncepciójában különböző kultúrnemzeti válaszkategóriát rögzítjük.
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értelemben nem különböznek egymástól, hiszen amikor egyenlővé tesszük őket, a feltétel nem rontja a modell illesz-
kedését.

A regressziós együtthatók (kvázi faktoreredmények) értékei  földrajzi-nemzetiségi 1. táblázat 
alcsoportokban az egyes válaszkategóriáknál

élete nagy részében 
<magyarok/

szlovákok/ukránok>  
között éljen

állampolgár legyen az országban 
szülessen

anyanyelve az ország 
nyelve legyen

Szlovák–magyar határon 
magyarországi magyar

4,104 3,761 4,037 1,000

Szlovákiai magyar 6,154 13,469 13,535 1,000

Szlovákiai szlovák 2,037 0,327 2,569 1,000

Ukrán–magyar határon 
magyarországi magyar

3,599 4,307 3,475 1,000

Ukrajnai magyar 4,504 6,397 5,422 1,000

Ukrajnai ukrán 1,859 2,188 2,462 1,000

Az 1. táblázat alapján azt állíthatjuk, hogy az első alcsoportban (mely a magyarországi magyarokat és az ukrajnai 
magyarokat tartalmazza), mind a „között”, mind pedig a „születés” változók regressziós együtthatói magasabbak, mint 
a második alcsoportban (mely a szlovák és az ukrán nemzetiségűeket tömöríti magában). Az országhoz tartozók között 
töltött idő és az adott országban születés tehát meghatározóbb a nemzeti identitás szempontjából a magyarországi és 
az ukrajnai magyarok esetében, mint a szlovákoknál vagy az ukránoknál, ahol ezek a tényezők kevésbé fontosak a nem-
zeti identitás kialakulásakor. Erre a tényre magyarázatként szolgálhat az, hogy a határ mentén élő szlovákok és ukránok 
számára a trianoni határátrendezés nem járt negatív következményekkel: nem élték meg azt, hogy nemzetük tagjai 
egyik pillanatról a másikra egy idegen ország állampolgárai lettek. A magyarok esetében viszont ez a trauma sokszor 
azzal a következménnyel járt, hogy akár csak pár kilométeren múlt, hogy valaki abban az országban maradt-e, amely-
hez addig is tartozott. Éppen ezért a születés és az ország tagjainak közösségében töltött idő felértékelődik, amikor 
nemzeti identitásukról van szó. Az eredmények elemzésekor kiemelendő még, hogy a szlovákiai magyarok a nemzeti 
identitást alkotó elemek súlyát tekintve azért nem hasonlítanak egyik alcsoporthoz sem, mert a nemzeti identitás ki-
alakításakor a másik két csoport tagjaihoz képest sokkal erősebben esik latba a három, államnemzeti koncepciót mérő 
válaszkategória. A fenti magyarázatot tovább folytatva tehát úgy tűnik, hogy a trianoni traumatizálódás a felvidéki 
magyarok esetében sokkal intenzívebben ment végbe, mint a magyarországi vagy a kárpátaljai magyarok esetében.

Az összehasonlítást lehetővé tevő harmadik kritérium az ún. skaláris állandóság meglétére vonatkozik. Ennek teszte-
lésekor azt vizsgáltuk, hogy – az előbbiekben már említett – összefüggő regressziós egyenletek sorozatában a nemzeti 
identitást mérő válaszkategóriához tartozó tengelymetszetek (konstansok) is egyenlők-e. Az illeszkedés mérőszámai-
ban bekövetkezett változások kritériumai megfeleltek a metrikus állandóságnál is alkalmazottakkal, annyi különbség-
gel, hogy az illeszkedés változását ebben az esetben nem a konfigurális, hanem a metrikus állandóság illeszkedő 
modelljéhez képest néztük. Elsőként itt is megpróbálkoztunk a teljes skaláris állandóság tesztelésével, tehát azzal, hogy 
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egyenlővé tettük a hat földrajzi-nemzetiségi csoport között az egyes válaszkategóriákhoz tartozó tengelymetszetek 
nagyságát. Az elfogadott metrikus modellhez képest azonban a modell illeszkedése jelentősen romlott (2. táblázat). 
Ahogy a metrikus állandóságnál, úgy a skaláris esetben is elfogadható a részleges skaláris állandóság. Eszerint, ha leg-
alább két válaszkategória tengelymetszeténél egyezést találunk a csoportok között (beleértve azt is, melyet nullára 
rögzítettünk), akkor lehetőségünk nyílik a csoportok közti összehasonlításra. A skaláris állandóság tesztelésénél a leg-
jobb eredményt a „között” és a „születés” változók tengelymetszetei adták, ám még így sem sikerült hasonló illeszke-
dést generálniuk az elfogadott metrikus modellhez képest, amikor a földrajzi-nemzetiségi csoportok között egyenlővé 
tettük őket (vö. 2. táblázat). Így megpróbálkoztunk a földrajzi-nemzetiségi csoportokon belül ugyanazon alcsoportok 
képzésével, mint amiket a metrikus állandóság tesztelésekor kaptunk, és úgy tűnt, hogy ez a modell már kellőképp 
hasonló illeszkedésű, mint az elfogadott metrikus állandóságot mutató modell (2. táblázat). 

Az illeszkedés mérőszámai és azok változása a konfigurális, metrikus és skaláris 2. táblázat 
állandóság tesztelésekor

cFi rmSEa pcloSE

Konfigurális állandóság 0,988 0,037 0,900

Teljes metrikus állandóság 0,941 0,054 0,218

Részleges kétváltozós metrikus állandóság* 0,976 0,038 0,952

Alcsoportonkénti metrikus állandóság** 0,980 0,037 0,949

Teljes skaláris állandóság 0,878 0,063 0,003

Részleges kétváltozós skaláris állandóság*** 0,924 0,057 0,103

Alcsoportonkénti skaláris állandóság**** 0,975 0,036 0,982

Kritikus érték > = 0,9 < = 0,05 > = 0,5

Változás kritikus értéke Δ <= 0,01 Δ <= 0,015 –

   * Részleges kétváltozós metrikusnál egyenlők: között, születés

  ** Alcsoportonkénti metrikusnál egyenlők:
között és születés esetében (parciális): szlovák–magyar határon magyarországi magyarok –  Ŧ
ukrán–magyar határon magyarországi magyarok – ukrajnai magyarok;
között és állampolgár és születés esetében (teljes): szlovák–magyar határon magyarországi  Ŧ
magyarok – ukrán–magyar határon magyarországi magyarok;
között és születés esetében (parciális): szlovákiai szlovákok – ukrajnai ukránok. Ŧ

 *** Részleges skalárisnál egyenlők: között születés

**** Alcsoportonkénti skalárisnál egyenlők:
között és születés esetében (parciális): szlovák–magyar határon magyarországi magyarok –  Ŧ
ukrán–magyar határon magyarországi magyarok – ukrajnai magyarok;
között és állampolgár és születés esetében (teljes): szlovák–magyar határon magyarországi  Ŧ
magyarok – ukrán–magyar határon magyarországi magyarok;
között és születés esetében (parciális): szlovákiai szlovákok – ukrajnai ukránok. Ŧ
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A magyar–szlovák és a magyar–ukrán határ mentén élő magyarországi magyarok, továbbá az ukrajnai magyarok 
esetében az „anyanyelv”, a „közös” és a „születés” válaszkategóriákhoz tartozó tengelymetszetek egyenlőnek mond-
hatók a csoportok között, sőt a magyarországi magyarok között mind a négy válaszkategória esetében igaz ez a ha-
sonlóság. A második alcsoportot képző szlovákiai szlovákok és ukrajnai ukránok között az „állampolgárság” kivételével 
ugyancsak minden tengelymetszet statisztikai értelemben egyenlőnek mondható. A szlovákiai magyarok ismét nem 
tartoznak egyik alcsoporthoz sem, mivel értékeik nagymértékben különböznek a többi földrajzi-nemzetiségi csoport 
értékeitől. A csoportok közti hasonlóságok és különbségek tehát megfelelnek a metrikus állandóság tesztelésekor 
látottakkal.

Ahogy a regressziós elemzésekkor is gyakran értelmezhetetlen a tengelymetszet (konstans) értéke, jelen esetben 
is nehéz lenne értelmet tulajdonítani neki. Éppen ezért ennek interpretációjától most is eltekintünk. Fontos azonban 
kiemelni, hogy a skaláris állandóság tesztelése mindenképpen szükséges volt, hiszen a tengelymetszet adja meg egy 
hatás viszonyítási pontját: így, még ha a hatáserősségek (regressziós együtthatók) azonosak is, a latens változók átlagai 
csak akkor összehasonlíthatók, ha a tengelymetszetek is egyeznek, tehát ha a hatások „mértékegysége” is ugyan-
olyan.

A konfigurális, a metrikus és a skaláris állandóság teszteléséhez tartozó modellek illeszkedésének mérőszámait a 2. 
táblázatban láthatjuk.

Mivel a két alcsoportba tartozó földrajzi-nemzetiségi csoportok megfeleltek mind a konfigurális, mind a metrikus, 
mind pedig a skaláris állandóság követelményeinek, megvizsgálhattuk a nemzeti identitáshoz tartozó átlagaikat.4

Lássuk tehát először a magyarországi és ukrajnai magyarok nemzeti identitásbeli átlagait. A magyar–szlovák határ 
mentén élő magyarok átlaga 3,828, a magyar–ukrán határ mentén élő magyarországi magyaroké 3,815, az ukrajnai 
magyaroké pedig 3,491. Látszólag tehát a magyarországi magyaroké meglehetősen hasonló egymáshoz, míg az uk-
rajnai magyarok átlaga ennél valamivel alacsonyabbnak tűnik. Kérdés azonban, hogy statisztikai értelemben is külön-
böznek-e egymástól ezek az átlagok. Ennek a kérdésnek a tesztelése hasonló a különböző állandóságok teszteléséhez: 
egyenlővé tettük az átlagokat, és amennyiben ezzel a feltétellel együtt nem romlott a modell illeszkedése, annyiban 
azt mondhatjuk, hogy az átlagok egyenlők egymással. Elvégezve a tesztet, azt mondhatjuk, hogy az alcsoportot alkotó 
három földrajzi-nemzetiségi csoport átlagai megegyeznek, tehát nincs különbség a magyar–szlovák és a magyar–uk-
rán határ mentén élő magyarországi magyarok, továbbá az ukrajnai magyarok között a nemzeti identitás mértékének 
tekintetében.

A második alcsoportot a szlovákiai szlovákok és az ukrajnai ukránok alkotják. A szlovákok esetében a nemzeti identi-
tás átlaga 3,143, míg az ukránoknál ugyanez az érték 3,589. Ebben az esetben is felmerülhet a kérdés, hogy megegyez-
nek-e egymással az átlagok vagy a szlovákoknak gyengébb a nemzeti identitása, mint az ukránoké. Az egyenlőség 
feltételezése után a modell illeszkedése nem változott jelentősen, így azt mondhatjuk, hogy az átlagok egyenlők,  
a szlovákiai szlovákok és az ukrajnai ukránok nemzeti identitása hasonló mértékű.

Úgy tűnik tehát, hogy az alcsoportokon belüli földrajzi-nemzetiségi csoportoknál nemcsak a nemzeti identitás 
konstrukciója egyezik meg, de annak intenzitása is. Az egyes alcsoportok közti összehasonlításra viszont azért nincs 
lehetőségünk, mert a nemzeti identitás másképp épül fel bennük, így az átlagok összevetése parttalan lenne, hiszen 
két különböző latens változó átlagait hasonlítanánk össze.

4 Fontos azonban, hogy az átlagokat csak az egyes alcsoportokon belül hasonlíthatjuk össze egymással, hiszen csak az ezeken belüli föld-
rajzi-nemzetiségi csoportokról mondható el, hogy a nemzeti identitásuk azonos módon épül fel a négy válaszkategóriából.
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A földrajzi-nemzetiségi csoportok társadalmi-demográfiai 
összetételének hatása a nemzeti identitásra

Kutatás eredményeink az eddigiekben kizárólag a földrajzi-nemzetiségi csoportok által okozott különbözőségekre irá-
nyultak, de felmerül a kérdés, hogy nem a különböző csoportok eltérő társadalmi-demográfiai összetétele okozza-e a 
nemzeti identitásbeli különbségeket vagy hasonlóságokat. Éppen ezért fontosnak tartottuk bevonni a modellbe azt 
a két társadalmi-demográfiai változót, melyek a leginkább hatással lehetnek a nemzeti identitásra. A SEM modellezés 
ezen lépését a strukturális modell elkészítésének nevezzük. A modellbe így az életkor és az iskolai végzettség hatását 
is beépíttettük, mivel úgy véljük, hogy ezen változók határozzák meg leginkább a kérdezettek nemzeti identitáshoz 
fűződő viszonyát (4. ábra).

4. ábra 
A nemzeti identitás 

strukturális 
modellje

Kérdésünk tehát az volt, hogy a korábbi eredményünk, miszerint az alcsoportokon belül az egyes földrajzi-nemze-
tiségi csoportok nemzeti identitásbeli átlaga egyenlő, fennáll-e akkor is, ha kontroll alatt tartjuk a kérdezettek iskolai 
végzettségét és életkorát. Azt vizsgáltuk tehát, hogy az eredményeink nemcsak a földrajzi-nemzetiségi csoportok 
eltérő összetételéből adódnak-e.

Annak, hogy az átlagokat összehasonlíthassuk a társadalmi-demográfiai változók kontroll alatt tartása után is, az  
a feltétele, hogy az egyes társadalmi-demográfiai változókból a nemzeti identitás felé irányuló hatások nagysága 
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megegyezzen az alcsoportokon belül.5 Az életkorból és az iskolázottságból induló utak erősségét és irányát mutató 
regressziós együtthatók közül szinte alig van olyan, amelynek szignifikáns a hatása a nemzeti identitásra. Az életkor 
egyik alcsoportban sem szignifikáns, míg az iskolázottság mindössze a két magyarországi magyarokat tömörítő cso-
portban fejt ki szignifikáns hatást: a hatás iránya negatív, tehát azt mondhatjuk, hogy ebben a két csoportban minél 
iskolázottabb valaki, annál kevésbé erős a nemzeti identitása. Úgy tűnik tehát, hogy az életkor és az iskolai végzettség 
nincs hatással a nemzeti identitásra, csak a magyarországi területeken, azon belül is mindössze az iskolázottság. Meg 
kellett tehát vizsgálni, hogy az iskolai végzettségből és az életkorból kiinduló regressziós együtthatók erőssége meg-
egyezik-e az ugyanazon alcsoportokba tartozó földrajzi-nemzetiségi csoportok között. Ezt ismételten az illeszkedés 
romlásának tesztelésével tudtuk végrehajtani. Miután egyenlővé tettük az iskolai végzettségből és az életkorból induló 
regressziós együtthatókat az egyes alcsoportokba tartozó földrajzi-nemzetiségi csoportok között, azt láthattuk, hogy 
az elfogadott, konfigurális, metrikus és skaláris állandóságú mérési modellhez képest nem romlott jelentősen a mo-
dell illeszkedése. Éppen ezért azt mondhatjuk, hogy az életkor és az iskolai végzettség azonos módon hat a nemzeti 
identitásra az első alcsoport tagjai között (tehát a magyar–szlovák határ mentén élő magyarországi magyarok, a ma-
gyar–ukrán határ mentén élő magyarországi magyarok és az ukrajnai magyarok között). Ugyanilyen, azonos mértékű 
hatásról számolhatunk be a második alcsoport tagjai (tehát a szlovákiai szlovákok és az ukrajnai ukránok) között. Így 
elmondható, hogy az átlagok az alcsoportokon belül a társadalmi-demográfiai változók kontroll alatt tartása után is 
összehasonlíthatók.

Az egyes földrajzi-nemzetiségi csoportok nemzeti identitásbeli átlagai a strukturális 3. táblázat 
modellben (zárójelben az átlagokhoz tartozó standard hiba nagysága)

Szlovák–magyar 
határon 

magyarországi 
magyar

Szlovákiai  
magyar

Szlovákiai  
szlovák

ukrán–magyar 
határon 

magyarországi 
magyar

ukrajnai  
magyar

ukrajnai  
ukrán

3,905 (0,034) 3,168 (0,060) 3,213 (0,121) 3,888 (0,034) 3,584 (0,042) 3,635 (0,116)

A 3. táblázat alapján elmondható, hogy az átlagok nem különböznek jelentősen a mérési modellben talált átla-
gokhoz képest. A kérdés azonban az, hogy az azonos alcsoportokba tartozó földrajzi-nemzetiségi csoportok átla-
gai továbbra is egyenlők-e egymással. A korábbiakban is használt illeszkedési tesztet végrehajtva elmondható, hogy  
a társadalmi-demográfiai változókat kontroll alatt tartva is fennáll az azonos alcsoportba tartozó földrajzi-nemzetiségi 
csoportok átlagainak egyenlősége. Tehát a csoportok közti esetleges eltérő összetétel kontrollálása után is igaz az, 
hogy a bármely határ mentén élő magyarországi magyarok és az ukrajnai magyarok nemzeti identitása megegyezik; 
továbbá ugyanígy igaz az is, hogy a vizsgálatba bevont szlovák és ukrán nemzetiségűek nemzeti identitása is hasonló 
egymáshoz.

5 Hiszen ha az utak erőssége eltérő az egyes csoportok között, akkor az átlagok különbségét lehet, hogy az eltérő hatások okozzák; míg ha 
a csoportok között megegyeznek ezen utak erősségei, akkor a változás ténylegesen kizárólag a kontroll hatásának köszönhető.
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Összefoglalás

Elmondható, hogy a nemzeti identitás mint latens változó fogalma a vizsgált földrajzi-nemzetiségi csoportokon belül 
különbözőképpen konstruálódik. Míg a trianoni békeszerződés által kevésbé negatívan érintett, határ mentén élő szlo-
vákok és ukránok esetében az ország lakosai közötti lét és a születés dimenziója kevésbé fontos a nemzeti identitás 
megalkotásában, addig a magyarországi és ukrajnai magyarok esetében ezek a tényezők fontosabb szerepet játszanak. 
A két tényező a legfontosabbnak a szlovákiai szlovákok között tűnik, ebben a csoportban ugyanis mindkét válaszkate-
góriánál a többi csoporthoz képest erősebb hatásról számolhatunk be.

A nemzeti identitás tehát azonos módon alakul a magyarországi és ukrajnai magyarok esetében, továbbá a szlo-
vákok és az ukránok esetében. Mindez az átlagokra is igaz: a nemzeti identitás mértékében ugyanis nincs különbség 
a fenti két alcsoport tagjai között, és mindez az egyes csoportok társadalmi-demográfiai összetételének kontrollálása 
után is igaz.
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Hogyan látják a határt a Kárpátaljai régió kulcsszereplői?
Sik dorkA – SzécSi Judit

A hAtár SzErEpét a magyar–szlovák–ukrán hármashatár mentén élők életére most azoknak a szereplőknek a megvi-
lágításában vizsgáljuk, akik (a továbbiakban kulcsszereplők) a határon átnyúló kapcsolatok kezdeményezésében, szer-
vezésében, a pályázatok írásában, kivitelezésében fontos szerepet játszanak. A kulcsemberek tehát azok a szakembe-
rek, vezető beosztásban lévők az államigazgatás, a gazdaság, a civil szféra területéről, akik komoly befolyással vannak  
a határ menti területek életére, a mindennapok menetére és a lakossági véleményekre is. Tanulmányunk célja a több 
körben lezajlott határkutatások során megkérdezett kulcsemberek véleményének bemutatása, s ezzel a határ mint 
rendszer elemzéséhez egy új megközelítést, nézőpontot közvetíteni. A tanulmány megírásához felhasználtuk a koráb-
bi kutatások során készült fókuszcsoportok és interjúk eredményeit másodelemezve a kulcsszereplők szempontjait, 
véleményét a rendelkezésre álló kutatási anyagokból. Fontos megjegyezni, hogy a kutatások az ukrán válság előtt 
készültek, így csak feltételezni tudjuk, hogy a régió helyzete az utóbbi időben romlott. Az összeállításban felhasznált 
interjúk és fókuszcsoport-leiratok1 az anonimitás megőrzése érdekében nem tartalmaznak utalást a beszélgetés részt-
vevői, illetve az interjúalanyok személyére.

A múlt tükrében (az EU-csatlakozás)

A határ szerepét és jelentőségét nem lehet a történelmi vonatkozások nélkül szemlélni. A határ mostani megítélése 
nagyban függ attól, hogy az európai uniós csatlakozásokkal, a schengeni övezet határával, valamint az együttműkö-
désekre való lehetőségek megnyílásával fontos és széles körű változások érhetők tetten a határ menti térségekben 
és a lakóik életében. A határról alkotott kép átértékelődik a múlt fényében, és ez a viszonyítás a hármashatár mentén 
mindhárom országban jellemző.

A rendszerváltás, a régióban meglévő határok szigorú zártsága a megkérdezettek jelentős többségének élénken él 
az emlékeiben. A zárt határ, az átjárás szigorú tilalma az idősebb emberek fejébe mélyen bevésődött, és meghatározza 
a mai határról alkotott képüket.

1 A kutatás keretében, 2013-ban fórumra került sor összesen öt kulcsszereplő részvételével a határon átnyúló kap-
csolatok, együttműködések feltérképezése céljából (a módszerről lásd az M2.3. mellékletet). Az egyes fórumokon  
a határterületen élő gazdasági, politikai oktatási és civil szféra szakemberei a közös beszélgetés alkalmával egy-
másra reflektálva a határokon átnyúló együttműködés nehézségeit fogalmazták meg.
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„Gyerekkoromban, amikor nem volt határátkelő, mindig az az irány vonzott minket, és mindig kérdeztem, 
miért nem lehet átmenni. Akkor éreztem, hogy a határ elválaszt, és sírtam, mert nem értettem, hogy 
miért van ez. Amikor megnyílt ’89 után a kishatár, és átmentünk, az egy döbbenet volt.”

Egy másik példa a rendszerváltás utáni időszak pozitív változásaira:

„…a ’90-es évek elején bevezették a tranzitdíjat Kárpátalján, a megyei tanács egy külön számlájára utal-
hatták az összegeket, amelyek később például kórházi felszerelések beszerzésére lettek fordítva. Ma már 
ez nincs érvényben.”

A gazdasági együttműködés előremozdítása érdekében hozták létre a speciális gazdasági zónákat Kárpátalján, de 
a beszélgetésen részvevők mind egyetértettek abban, hogy ez a terv nem volt sikeres, nem volt elég idő és lehetőség, 
hogy kialakuljanak és megerősödjenek a határon átívelő kapcsolatok. Több interjúalany véleménye is azt támasztja alá, 
hogy az EU-csatlakozás nem váltotta be a reményt, hogy a régió egységes, kapcsolatokkal átszőtt, képlékeny határok-
kal összefűzött térséggé váljon.

„Éveken keresztül formálódott a szabad gazdasági zóna terve mint a befektetési tevékenység alapja. Az-
tán ezt egy fél óra leforgása alatt elvették tőlünk, még csak meg sem kérdeztek minket. Nem egyeztet-
tek. Újra hatályba kellene helyezni az »A speciális szabad gazdasági zónáról Kárpátalján« szóló törvényt. 
Ha újra érvénybe lépne ez a törvény, akkor a helyi önkormányzatok is több jogosultságot kaphatnának  
a régió gazdasági helyzetének irányításában, a határon átnyúló folyamatokban.”

„Schengen előtt havonta átjárt a kassai színház Ungvárra. (…) egy népművelési konferencián minden-
ki egyetértett abban, hogy teljesen visszafejlődtünk, ma csak vezetői szinten vannak már [meg] azok  
a kapcsolatok, amiket korábban kiépítettünk. A Határmenti Gazdaságfejlesztési Szövetség vagy a Vállal-
kozói Kamara sem tud manapság olyan üzletember-találkozókat összehívni, mint Schengen előtt (…) volt 
például egy találkozó könyvtárakkal, amelyre kevesen tudtak eljönni, mert vízuma csak 12-nek volt a 70 
jelentkező közül.”

A határ menti együttműködés (CBC – Cross Border Cooperation) főszereplői úgy vélték:

„…a határon átnyúló kooperáció 2013 előtt intenzívebb volt. A pályázatok kudarcai, a megszerzett forrá-
sokhoz való nehézkes hozzájutás sokakat eltántorít a kooperációtól, és a schengeni szabályok is növelik  
a kooperáció gondjait, s nemcsak a lakosságnak, hanem például az NGO szakembereinek is, mert a ha-
tárátlépés lassú, költséges.”

Összességében a hármashatár mentén élők gondolkodására a rendszerváltáskor és az azt követő években a biza-
kodás volt a jellemző. Terveztek, várták a határok lassú lebomlását és az EU-csatlakozás pozitív gyümölcsét. A demok-
ratikus keretek között beindultak határon átnyúló kezdeményezések, melyek élhetőbbé tették a területet, és elősegí-
tették a szomszédos országok közötti kapcsolatokat. Ekkor kezdtek körvonalazódni és megvalósulni számos jelentős,  
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a térség életét meghatározó beruházások, gazdasági programok. A kezdeti lelkesedést azonban megtorpanás kö-
vette, a folyamat lelassult, és a hozzá fűzött reményeket nem váltották be a kezdeményezések, ami kiábrándultságot 
okozott. Magyarország és Szlovákia uniós csatlakozásával elindult egy folyamat, mely a schengeni határövezet létre-
jöttével tetőzött be. Ukrajna egyre inkább távolodott a másik két országtól, mely a kezdeti gazdasági különbségek 
fokozódása mellett elsősorban a mesterséges távolság kijelölésében, a kapcsolattartás nehézségeiben érhető tetten. 
A rendszerváltás utáni időszak felértékelődött, és interjúalanyaink is nosztalgikusan emlegetik az akkori helyzetet. Az 
EU-s határokat védő intézkedések, szabályozások alkalmazása miatt bekövetkező változások erős kritikai hangokat 
váltanak ki a határ mentén élőkből, ami – természetesen nem hasonlítható össze a Trianon okozta traumákkal, de 
hasonlóan – komoly érzelmi és a mindennapi életre is kiható megrázkódtatást jelent az ukrán oldalon élő magyar-
ságnak. A régió egésze a határok által való szétszabdaltság miatt nemzetiségi problémákkal küzd a 20. század eleje 
óta. A múlt árnya, a feldolgozatlan traumák meghatározzák a közelmúlt megítélését és az együttműködéseket is  
a három ország között.

A határ elválaszt és összeköt

Az ungvári fórum résztvevői egyetértettek abban, hogy Kárpátalja különleges helyzetben van. Kárpátalja, mint határ 
menti terület, talán az egyetlen európai régió, amely 4 országgal határos, s ennek következtében rengeteg pozitívum 
és negatívum éri. Továbbá az, hogy Kárpátalja Nyugat-Ukrajnához tartozik, mentális szempontból úgy is felfogható, 
hogy igazából Kárpátalja nem négy, hanem öt országgal határos. Az egész terület valójában egy 50 kilométeres határ-
zóna, a határközelségből fakadóan hatalmas tranzitpotenciállal. Ezenkívül az Európához való közelség, az európai tudat 
meghatározza a területen élők és a gazdasági szférában dolgozók értékrendjét.

„Ezért is van az a vicc, miszerint Kárpátalja nemcsak 4 országgal határos, hanem öttel. Kommunikáció 
szempontjából párbeszédnek kell megvalósulnia, nemcsak kioktatni kellene minket. Például a hasznos 
szellemi termékeink üdvözlésre kerülnek Európában. Ez egy pozitív változás az utóbbi 5 évben, a kölcsö-
nös információcsere nélkülözhetetlen a további fejlődéshez.”

A terület mint Kelet jelenik meg a hétköznapi diskurzusban, amely olcsó munkaerejével gazdaságilag vonzó, ugyan-
akkor a Kelet alatt a gondolkodásban az államapparátus kiszámíthatatlan működését, szabályozási bizonytalanságát és 
a korrupciót is értik, azaz a Kelethez egyfajta negatív megítélés is társul, amit a részvevők egyértelműen nehezményez-
nek és elítélnek. Ugyanakkor Nyugat-Ukrajnának sem lehet tekinteni Kárpátalját, mert az ukrán politika ez alatt egyér-
telműen a Lembergi, Ivano-frankivszki területeket érti, akkor is, ha formálisan Kárpátalja is ehhez a régióhoz tartozik. 
Kárpátaljának különös jelentőséget adhatna az erős tranzitforgalom, mind a közutakon, mind az olajszállítás területén. 
A helyi gazdasági szféra szereplői a beszélgetés alapján azonban úgy érzik, hogy Kárpátalja nem profitál a tranzitforga-
lom által bejövő gazdasági nyeréségből kellőképpen.

Magyarországi vállalatok gyakran Kárpátalján is bejegyeztetnek cégeket, hiszen közel van a határhoz, olcsóbb  
a bérlés, alacsonyabbak a munkabérek.



Vélemények  413

Hogyan látják a határt a Kárpátaljai régió kulcsszereplői?  18

„Ha például Kijevben hoznák létre a céget, s az árut egész Ukrajnában akarják teríteni, akkor pluszköltséget 
jelente a szállítás. Kárpátaljáról viszont kijárat van sok területre. A szlovák és magyar üzletemberek ráadá-
sul otthonosabban érzik magukat Kárpátalján, már csak azért is, mert itt vannak konzulátusaik. Minden 
civilizált országban a tranzitrégiók bérlési díjakat kapnak, a magasfeszültségű villanyvezetékek, az olaj- és 
gázvezetékek, közúti szállítási útvonalak után. Például az Ukrtranszgaz nem termel semmit, csak szállítja 
a vezetékeken keresztül Ukrajnán át Európába a gázt, dollármilliárdokat keresve ezzel évente. Nemcsak 
Kárpátalja, de Ukrajna más területeinek is, ahol a vezetékei áthaladnak, kapnia kellene ezért bérleti díjat. 
Ha lenne ilyen bevétel, akkor Kárpátalja, mint határ menti régió, költségvetése nem lenne olyan, mint ma. 
Akkor a központból sem mutogatnának állandóan ránk: ti dotált régió vagytok, mások számlájára éltek 
(úgymond, a donyecki acél jóvoltából). Akkor fejlődési költségvetésünk lenne, nem pedig túlélési.”

Az ukrajnai határövezetben a gazdasági szempontból előnyős helyzet ellenére sem tudja a régió a lehetőségeket 
kellőképpen kihasználni, mert a terület intézményes-jogi szempontból nem mondható ideálisnak a további fejlődés 
szempontjából.

A Magyarországon élőket a határ közelsége láthatóan hidegen hagyja. Ez egyaránt érvényes a szlovák és ukrán 
határ mentén élő magyarországi magyarokra. A határok túloldalán élők ezzel szemben inkább előnyösnek látják a 
határ közelségét, és ebben alig van eltérés a helyi többség és magyar kisebbség között. Azok, akik a határmentiséget 
előnyösnek tartják, arra a kérdésre is válaszoltak, hogy ez az előny az életük mely területén érvényesül.

„Mindenki számára a határ legnagyobb előnye, hogy a határ túloldalán olcsóbban lehet vásárolni. A határ 
az Ukrajnában élők számára jelenti a legtöbb előnyt. Szlovákiában a magyarok valamivel inkább, a szlo-
vákok pedig valamivel kevésbé profitálnak a határközelségből. Míg az ukrán határ mentén élő magyarok 
szinte csak egyetlen dimenzióban, azaz a vásárlásban látják annak előnyét, hogy közel élnek a határhoz,  
a szlovák határ mentén élő magyarok sokkal több területen használják ki a közeli határ nyújtotta lehetősé-
geket, például szórakozási és kikapcsolódási, nyaralási lehetőségek, szolgáltatások igénybevétele.”

„A helyi lakosság világnézetére hat a határ közelsége: nem kell magyarázni nekik, miben áll az Európai 
Unió és az orosz vámunió közötti különbség. Saját maguk tapasztalták az európai színvonalat, akár az 
autópályák jó minőségéről, akár a tisztelettudó rendőrökről legyen szó.”

„A határrégió »Európa leghitványabb térsége munka szempontjából«, Kárpátalján a legrosszabb a hely-
zet, bennük még az asszimilációs kényszer is nagy, ez frusztrálja az ottani társadalmat. A lemaradásuk 
egyik fő oka, hogy a hosszú távú munkanélküliség miatt az emberek »elfelejtenek dolgozni«, nincs meg 
az a hozzáállás, hogy »munkával lehet értéket teremteni«, és ezen nagyon nehéz változtatni. Már csak 
a legidősebb generációnak vannak emlékei a kétkezi munkáról, és ha ők kihalnak, akkor már senki nem 
fog földet művelni, mert a fiatalok nem tudják, hogy hogyan is kell. A jövővel kapcsolatban sem vagyok 
bizakodó, mert az ország az oligarchák kezében van, a hitelválságból nem fogunk tudni kikászálódni. Itt  
a legtöbb családban egy kereső sincs, az ő helyzetük pedig kilátástalan.”
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Akadályokat okoz a bizalmatlanság, a jogszabályok nem ismerete, amit különösen fokoz a helyi eljárásrendek külön-
bözősége, de nem elhanyagolhatóak a nyelvi akadályok sem. Ezek is közrejátszanak abban, hogy olykor egy budapesti 
vagy miskolci NGO-val könnyebben dolgoznak együtt, mert ott már van olyan emberi tőke, amire lehet a pályázat-
írásban alapozni. Mindezek a nehézségek sokszorozódnak, ha több partnernek kell együttműködnie, s még inkább, ha 
különböző országokból kell a partnereknek kikerülnie, pedig ez sokszor elvárás.

„A magyar fiatalok nem beszélik az államnyelvet és az oroszt. Sokszor fordulnak hozzánk magyarországi 
vállalkozók, hogy ajánljunk számukra fiatal, vállalkozó kedvű, ukránul is beszélő magyarokat. És gond ilye-
neket találnunk. Egy magyarlakta településen a fiatalok nem érzik a szükségét az ukrán vagy orosz nyelv 
elsajátításának.”

Az ukrán–magyar kulcsemberekkel készített interjúk tartalomelemzése alapján a határ közelsége az ukrán oldalon 
élők számára nagyobb jelentőségű. Az interjúkban elhangzott véleményekben mind pozitív (39 említés), mind negatív 
(40 említés) megállapítást is az ukrán résztvevők tesznek. A pozitív dolgok között a testvér-települési hálózatot, vala-
mint a családi, rokoni kapcsolatokra helyezik a hangsúlyt. A határ munkalehetőséget is jelent, mert előnyös, hogy Ma-
gyarországra át lehet járni dolgozni. Azt azonban már negatívnak találják, hogy ezek a munkák sok esetben idénymun-
kák, tehát nem nyújtanak biztos megélhetést, ugyanakkor számos kellemetlenséggel jár az ingázó életmód. Emellett 
megvan az a veszély, hogy éppen a jól képzett munkaerőt szívja el a határ, a külföldi munkavállalás táptalajt ad az el-
vándorlásnak, különösen a fiatalok és diplomások körében. A csempészkereskedelem egyértelműen a határról alkotott 
negatív képet erősíti: könnyű megélhetést ígér, ezért ellenösztönzi a munkavállalást. Többen említik, hogy a magyar 
oldalról sokan veszik igénybe az ukrán szolgáltatóipart (pl. szépségszalon), egyes vélemények szerint a népesség 40 
százalékának nyújt másodlagos kereseti lehetőséget a taxizás (Nyíregyháza és Beregszász között), a ruhakereskedelem, 
az illegális pénzváltás és az illegális migráció. A határ munkahelyteremtő funkciója a magyar oldalon is megjelenik, de 
itt az államhatalom alkalmazottainak számát gyarapítja (MÁV, rendőrség, vámhivatal, határvadász egységek).

A határok magyarországi oldalán élők zöme tökéletesen indifferensnek érzi a határ közelségét. Ám az a kis hányad, 
amely hátrányosnak véli a határ közelségét, tele van panasszal. Különösen az ukrán határmentieket érinti hátrányosan 
az, hogy a településükön sok idegen fordul meg, és ez szemeteléssel, illetve a közbiztonság romlásával jár együtt. 
Pozitívumként a magyar és az ukrán oldalon élők egyetértenek, hogy a testvér-települési kapcsolatok hasznosak és  
a kiterjedt családi kapcsolatok élénkek.

A határátkelés aktusát mindkét oldal elfogadhatatlannak, tortúrának tartja, és a következő jelzőkkel illeti: lassú, riasztó, 
kész tragédia, katasztrófa, borzalom, szörnyűséges, kiszámíthatatlan, elrettentő, csapnivaló… Ebben, úgy tűnik, mindkét 
fél egyetért. Abban eltért a vélemény, hogy miben áll a negatívum. Míg az ukránok a vízumkényszerre, annak nehézkes 
és költséges ügyintézésére, a schengeni határ természetére, valamint a meghívólevél feltételére panaszkodnak, addig  
a magyar oldal inkább a hosszú várakozási időre (3–5 óra is lehet, a magyar határőrök miatt!), a kiszámíthatatlanságra 
(visszafordítanak autókat, a vámvizsgálat körülményes, apró dolgokba belekötnek, némely autó rögtön átmegy, mások 
várakoznak stb.). Mindkét oldal egyetértett abban, hogy a korrupció nagymértékű, a schengeni határ és annak bizton-
sági előírásai nagyban akadályozzák az átkelést, így a cégek közötti és egyéb együttműködést is. A schengeni határ 
nemcsak a magyar–ukrán, hanem a szlovák–ukrán határon átívelő kapcsolatokra is kihat, hiszen a két európai uniós 
tagország és Ukrajna közötti határ zárt és szigorú.
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A határ szerepe a mindennapi, politikai, gazdasági, kulturális életben

Infrastruktúra

Az infrastruktúra általános fejletlensége (5 említés) nehezíti a határ menti térség lakosságának életét, valamint a ha-
táron átnyúló együttműködéseket is. Ennek legfőbb akadálya az autópálya és vasútvonal elégtelensége, amely az 
országhatárt az egyik oldalon sem éri el (3 említés). A jogszabályi összhang hiánya és a nem megfelelő higiénés inf-
rastruktúra szintén nehezíti a kapcsolattartást és a vállalkozási kedvet.

„Szerencsére ma már nem jellemzőek a 30 kilométeres kamionsorok a vámon a nyári időszakban, mint 
régen. Ma már nincsenek azok az egészségügyi és környezetvédelmi problémák sem: hiszen akkor a 
hosszú sorokban álló kamionok kipufogógáz-kibocsátása nagyon szennyezte a levegőt. Kárpátalja  
a tranzitszállítmányok középpontjába esik, nemcsak a gépkocsi- és vasúti forgalomban, hanem a ma-
gasfeszültségű villamosenergia- és gázvezetékek tekintetében is, tegyük még hozzá az olajvezetékeket 
és az élelmiszer-szállítási útvonalakat. Ezekkel összefüggésben van sok környezetvédelmi katasztrófa. Ha  
a régió infrastruktúrája nincs a megfelelő állapotban, akkor ezek a tényezők rengeteg veszélyt jelentenek. 
(…) Az utóbbi tíz évben semmilyen komolyabb infrastrukturális fejlesztés a határ mentén nem történt. 
Itt van egy fotó 1997-ből, a felújított Tisza-híd átadásán készült: itt voltak a két ország elnökei, s a vám- és 
határőrszolgálatok megesküdtek arra, hogy ha megépítik a kétsávos határátlépő állomást, soha nem lesz 
majd sor a határon. Megesküdtek, de a sorok ismét megjelentek. A sorok akkor szűntek meg, amikor létre-
hozták a gépkocsiterminált, az elsőt Ukrajnában. Ennek köszönhetően sorban állás nélkül lehetett átkelni 
a határon. És vámzsarolás nélkül. De a terminálokat megszüntették (…) Nemrég Budapestről tartottunk 
hazafelé, egy kicsit eltévedtünk, és Vásárosnaménynál kötöttünk ki. Mentünk, és csak bámultunk: kiváló 
az út, de vajon hova vezet? Hát a pusztába: a magyarországi szakasz gyakorlatilag már készen van, ukrán 
részről viszont még a szükséges földtani méréseket sem végezték el, nemhogy építenének valamit. (…) 
van a szlovákoknak hétmillió eurónyi pénzösszeg az ukrán–szlovák határátkelő felújítására. De valamiért 
ez a pénz nem kell senkinek. Nem használják fel. Miért? Volt vonat is Szatmárnémetibe, még az Osztrák–
Magyar Monarchia idején építették, és ez volt a legrövidebb vasúti útvonal a Fekete- és a Balti-tenger 
között. 1996-ban indult Konstanca, Bukarest, Nevetlenfalu, Csap, Kassa, Krakkó és Gdańsk útvonalon egy 
személyvonat. Azonban idővel ezt megszüntették, és leszerelték a keskeny vasúti síneket, elvileg Ukrajna 
más szegleteibe szállítván őket. Ez nagy utas- és áruforgalom-csökkentést vont maga után, és munkahe-
lyek szűntek meg. Hány, a Csap–Bátyú csomóponton dolgozó vasúti munkást kellett elbocsátani, pedig 
itt ment át a Szovjetunió idején a külkereskedelmi áruforgalom 60 százaléka? A ’90-es évek végén napon-
ta 2600 vagont vámoltak, ma naponta 20 vagont.”

Az államapparátus működése

A feldolgozott interjúszövegek tartalomelemzése alapján a magyar oldalon az államnak, a politikának szinte semmi-
lyen hatása nincs a határterületre. Ketten említik mint negatívumot, hogy mindig az aktuális politikai hatalom dönt. Az 
ukrán oldalon sokkal nagyobb szerepet kap az állam. Pozitívum, hogy Kárpátalja a Nyugat kapuja, Kárpátalja Ukrajná-



416  Határhatások

18  Hogyan látják a határt a Kárpátaljai régió kulcsszereplői?

ban már Európának számít. A kishatárforgalmi megoldást, mely 2007-től működik az ukrán–magyar határon, úttörőnek 
és példaértékűnek tartják (9 említés). Kritikusabbak ugyanakkor az államapparátus működésével kapcsolatban. A ma-
gyarigazolvánnyal sok a visszaélés (5 említés). A kettős állampolgárság kérdése többek megítélése szerint (6 említés) 
vitatott ügy Ukrajnában. A hivatalos álláspont szerint Ukrajna nem tiltja a kettős állampolgárságot, de nem ismeri el, 
bünteti annak eltitkolását, a gyakorlatban viszont inkább szemet huny. A nyelvtörvény diszkriminatív voltával két emlí-
tésben találkoztunk. A politikának a vízumok kiadásánál is nagy szerep jut, többen többféleképpen hozzák szóba. Egy-
egy hozzászólásból úgy tűnik, hogy „minden a politikáról szól”, „a demokratikus megoldások érdekesek, farkastörvények 
vannak”, „a magyarországi kormányváltás óta a helyi magyar szervezet nem adja ki azoknak a kárpátaljai magyaroknak  
a vízumot, akik a másik politikai táborba tartoztak, ez kb. 30 ezer magyart érint”.

Az Európai Unió megítélése ennek megfelelően a határon túli magyarság részéről a csalódás és a kiszolgáltatottság 
keveréke.

„A helyi kárpátaljai ember azt látja, hogy jön egy csomó mindenféle állampolgár, aki probléma nélkül uta-
zik, én meg itt állok a határon, a vízumért sorba álltam, a vízumért fizettem, és nem akarnak ott engem. 
(…) a mi számunkra eddig sok jót nem hozott a magyar csatlakozás. Megnehezítette a kapcsolattartást 
a vízumkötelezettség, ami nagyon bonyolult, és nagyon sok bosszúságot okoz az embereknek.  (…) az 
EU-hoz fűzhető pozitív attitűdöt jelentősen árnyalja, hogy a mindennapok szintjén a hétköznapi ember 
olyasmit érzékel, hogy lepattintják.” (Herendi 20122)

Az ukrán önkormányzatokban a területi prioritásoknak fontos szerep jut, ők döntik el, hogy mit érdemes támogatni, 
fejleszteni. A magyarok inkább negatív dolgokat mondtak a helyi politikával kapcsolatban, melynek fókuszában az 
érdektelenség áll (6 említés).

„Magyarországon most nagyon legyengítették az önkormányzatot, ráadásul az önkormányzati eladóso-
dottság is probléma, ezért a jövőre nézve nem látok sok esélyt az együttműködés szorosabbá tételére 
vagy erősebb jelenlétre. Most is csak 10-ből 1, ahol tényleg van valami működő kooperáció ezen a szin-
ten, legtöbbször csak átmentünk a falunapra, megittuk a pálinkát és megyünk haza.”

Civil szervezetek

Kárpátalján még mindig nagyon kevés civil szervezet működik (2 említés). A civil információs iroda ingyenes jogse-
gély-szolgáltatást és szociális tanácsadást nyújt, ezzel is bővítve az ACCORD nyugat-ukrajnai civil szervezetek hálózatát.  
A különböző uniós pályázatok, együttműködések esetében mind az ukrán–magyar, mind a szlovák–ukrán közös pá-
lyázások együttműködéseiben komoly nehézség, hogy Ukrajna csak társpályázóként, magyar vagy szlovák pályázat 
részeseként vehet részt. Ez az ukrán határon túli civil szervezet amúgy is harmatgyenge pozícióját tovább rontja és 
gyengíti.

2 Herendi György (2012): Határesetek A kárpátaljai magyarság kapcsolatai az anyaországgal. Kézirat. Budapest.
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„A civil szervezetek helyzete romlott, amióta Magyarország belépett az EU-ba, mert csak társpályázóként 
vehetnek részt az ukrajnai civilek, ahol a két fél között nincs partneri viszony, a magyarok csak kipipálni 
akarják a határon túli résztvevőt, igyekeznek minél több pénzt kicsikarni maguknak.”

Gazdaság

A gazdasággal kapcsolatos megítélés két részre bontható. Egyrészt az interjúalanyok, akik érintették a gazdasági kér-
déseket, saját országuk gazdasági adottságait elemezték, másrészt kitértek a két ország közötti gazdasági kapcsolatok 
természetére. Az ukrán gazdaságban a megkérdezettek elmondása szerint jól működik a cipőgyártás, a fabrikettgyár-
tás. Az ukrán gazdaság igyekszik kihasználni azt az adottságot, hogy Kárpátalja a Nyugat kapujaként fontos logisztikai 
állomás, erre épült Csap–Záhony környékén nagy kapacitású logisztikai központ, elsősorban a KGST-piac miatt. Ma-
gyarország erőssége a fémfeldolgozás, élelmiszeripar, építőipar, informatikai vállalkozások. Az ukrán oldalon többször 
említik a kétoldalú kapcsolatok fontosságát: a magyar–ukrán ipari park, valamint számos vegyes/közös vállalat létrejöt-
tét (pl. BEREG Kábel és a Fletronix). Jellemző, hogy az alacsony ukrán minimálbér miatt itt jobban megéri a magyar vál-
lalatoknak termeltetni. A gazdasági ügyek egy része a testvérvárosi kulturális kapcsolatokkal kezdődik. A fő hangsúlyt 
a gazdasági és infrastrukturális programokra kell fektetni.

Mindkét országban a legnagyobb gondot a munkanélküliség okozza (6 magyar, 10 ukrán említés), mely önfoglal-
koztatásban is megjelenik (2 magyar említés). Ukrajnában tovább nehezíti a gazdaság működését és az ilyen típusú 
együttműködéseket, hogy az infrastruktúra és a bankrendszer fejletlen, a bürokrácia széles körű, alacsony a minimál-
bér, és az állam nem támogatja az ukrán gazdaságot. Például egy külkereskedelmi szerződés megkötése körülményes, 
az információk szájhagyomány útján terjednek,. A mezőgazdaságban nagy földterületek hevernek parlagon, mert az 
állam itt is a nagygazdákat, az 1000 hektár feletti földtulajdonosokat támogatja, de addig eljutni támogatás nélkül 
szinte lehetetlen. Az ilyen körülmények, szabályozások mellett szinte természetes a korrupció térhódítása, amit mind 
az ukrán (6 említés), mind a magyar (5 említés) fél érzékel. Számos offshore cég működik, és a lobbizásban, valamint  
a kapcsolatokban rejlik a boldogulás kulcsa.

A kamaráknak fontos szerep jut a gazdaság élénkítésében, különböző szolgáltatásokat nyújtanak: üzleti partner 
keresése, magyar vállalkozók piacra juttatásának segítése, magyarországi cégbejegyzés. A Magyar–ukrán Kereskedelmi 
és Iparkamara 2009-ben alakult meg, és célja a határon átívelő gazdasági kapcsolatok erősítése. A kamarákat csak Ma-
gyarországon említik, inkább pozitív (5 említés), mint negatív jelzőkkel (2 magyar említés). A vállalkozásokkal kapcso-
latban az ukrán oldalon egyértelműen pozitívnak tartják, hogy a külföldi cégek betelepültek a térségbe (Flextronics, 
Lear stb. – 4 említés), pedig az engedélyek megszerzése, a vámolás, az adóhivatal, a peres ügyek komoly visszafogó 
erők a betelepülni szándékozó vállalkozások számára. A politika elriasztja a vállalkozásokat, „megvan a technikájuk, hogy 
bevigyék az embert a málnásba” (nyíregyházi fórum). A külföldi vállalkozások elterjedésének ugyanakkor a hátulütőit 
is tapasztalják, a bérmunka vált jellemzővé, a tipikus foglalkoztatási forma a betanított munka, a „magyarok hátán 
bejutó nyugati cégek az utóbbi húsz évben rabszolgamunkát végeztetnek a helyiekkel”. Az új vállalkozások egy része már  
a helyben meggazdagodott vállalkozóknak köszönhető (pl. a Bereg–Kárpáti Ipari Park fejlesztési terve). A vállalkozásfej-
lesztés legnagyobb akadálya a pénztelenség (4 említés) és a tőkehiány (5 említés), és ennek megítélésében a két oldal 
között nincs különbség.

Ugyanakkor az illegális gazdasági folyamatok, a migráció, a szervezett bűnözés és az árucsempészet fontos dimen-
ziók a határon átnyúló kereskedelmi kapcsolatokban. Az interjúk zömében megjelennek az informális gazdaság és 
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különösen ennek a határhoz kötődő sajátos folyamatai. Mind a magyar, mind az ukrajnai szereplők határozottan meg-
különböztetik a bevásárlóturizmus és a csempészet jelenségét. Az előbbit kényszermegoldásnak, de a mindennapok-
ba ágyazott természetes folyamatnak látják. Ennek kapcsán az interjúkban inkább semleges leírások, mint pozitív vagy 
negatív értékelések szerepelnek (vagyis mik a bevásárlóturizmus jellegzetes tárgyai). A bevásárlóturizmus fontos, szinte 
mindenkit érintő jelenség a határ menti településeken, az interjúkban kiegyenlítetten szinte mindenhol előkerül (44 
említés). Sokszor konkrét árucikkekről is beszélnek: Magyarországra ruhaneműért (3 említés), élelmiszerért (4), az áfa-
visszaigénylés miatt műszaki cikkekért (1), akár parabolaantennáért (1) vagy egyszerűen csak egy TESCO-s bevásárlásért 
(6) is érdemes átmenni. Valószínűleg a lényegesen nagyobb választék és a még megfizethető árak a fő vonzereje a ma-
gyarországi bevásárlásoknak. Ukrajnába a magyarok egyértelműen a jóval olcsóbb árakért járnak, fő termékek a benzin 
(7 említés), dohányáru (7), alkohol (4), de élelmiszert (2), sőt mennyasszonyi ruhát (2) is említenek interjúalanyaink.

A bevásárlóturizmus mellett az illegális üzletelés és csempészés is jelentős a régióban. Ezzel kapcsolatban mind  
a magyar, mind az ukrán oldalon csak negatívan nyilatkoznak a jelenségről (magyar 23, ukrán 33 említés). A fenti 
termékek közül mindegyik az illegális kereskedelemben is megjelenik: dohányáru (7 említés), benzin (11), alkohol (6), 
emellett a gyógyszer, kiskerti termények, valamint gépjármű- (Lada-) alkatrészek csempészéséről is hallottak a meg-
kérdezettek.

A csempészetről mint negatív, sőt hosszú távon a hármashatár régiót tönkre tenni képes jelenségről beszélnek. Jól 
megfogalmazódott ez a nyíregyházi kerekasztal-beszélgetés során, ahol azt hangsúlyozták, hogy a határhoz kötődő 
informális gazdaságban szocializálódott emberek, háztartások számára egy idő után már nincs kitörési lehetőség. 
Részben továbbra sincs helyben munkahely (a szovjet idők alatti mesterséges fejlesztés maradványai csak a romos 
gyárépületek), de ha van, akkor sem kínál megélhetést. Részben a sok éven keresztüli csempészésbe beleszoknak, 
beletanulnak az emberek, s ez érvényes azokra is, akik „egész nap elüldögélnek az út mentén, s árulják a kis portékáikat, 
ahelyett hogy munkát próbálnának keresni”. Márpedig az informális gazdaság tehetetlenségi ereje nagy.

„Az ukrán határ: mindig lesznek emberek, akik üzletelni fognak, nemcsak cigi, benzin, más is, még ha 
kockáztat is emiatt. A vámosok is úgy vannak vele, hogy ha mindenkit elkapnak, akkor előbb-utóbb nem 
lesz rájuk szükség, leépítések lennének. (…) Ezért mindig úgy csinálják, hogy beszigorítanak, aztán eny-
hítenek.” (nyíregyházi fórum)

A cigarettacsempészet a Magyarországi dohányboltrendszer kialakítása után még nagyobb mértéket ölthet, de ez 
kívül esik a kutatás időszakán, így nem tud megjelenni az interjúkban, véleményekben.

„Beregszász átka a határ közelsége, munkamorál szempontjából is és a kereskedelem szempontjából is. 
Sok ember foglalkozik itt azzal, hogy Metro-katalógust szétosztanak, összegyűjtik a megrendeléseket, 
átmennek Magyarországra a Metróba, beszerzik az árut, 50 ezer forint fölött az áfát megkapják, azt zseb-
re teszik, vagy leosztják a vámosoknak. 20–30 százalékos a megtakarítás az ilyen közvetítőkön keresztül 
vásárlóknak. Ez a kereskedelmet is rosszul érinti. Most drasztikusan emelkedik a benzinár, Magyarország-
ról sokan járnak át, bevállalják az emberek a sorban állást és a megalázást, hogy adni kell 200 forintot  
a vámosnak. Ezek az emberek nem mennek el gyárba dolgozni, benzineznek inkább. Sokan ezért estek ki 
évekig a szakmából. Inkább választják az okoskodást-ügyeskedést.”
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A nyíregyházi konferencián elhangzott, hogy meg kellene tanítani az embereket arra, hogyan lehetne ezt legálisan 
bonyolítani. Egyik résztvevő szerint az emberek degenerálódnak attól, hogy a határból élnek.

„Egész nap ott ül, várja, hogy határon átvigye cuccot, ahelyett hogy otthon zöldséget termelne. Van egy 
ilyen 5–10 százalék népesség, aki nem dolgozik, hanem ebből él.”

Oktatás

Az oktatással kapcsolatban a legnagyobb probléma minden esetben a nyelv körül van. A magyar ajkú lakosság boldo-
gulásához, továbbtanulásához, az ügyek intézéséhez Ukrajnában az ukrán nyelv ismerete elengedhetetlen (8 említés). 
Az iskolákban azonban államnyelvként tanítják, tehát a grammatikai összefüggéseket tudják elsajátítani a tanulók, ide-
gen nyelvként való oktatásának módszereit nem kívánják bevezetni. Így akiknek a szülei, barátai, ismerősei nem beszél-
nek ukránul, kizárólag az iskolában nem tudják elsajátítani az államnyelvet. Ezért sokan kényszerből is inkább Magyaror-
szágra mennének továbbtanulni. Az egyik vagy másik országban megszerzett képesítéseket nem ismeri el a másik fél. 
Pozitívumként egységesen a testvériskolai kapcsolatokat említik (7), a diákok között konfliktusokat nem tapasztaltak. 
 A nyelv problematikáját az is bizonyítja, hogy az Ukrajnában meghirdetett magyar mint idegennyelv-képzésre hatszá-
zan jelentkeztek. Az ukrán oktatási rendszerben azonban vannak elemek, melyek a magyarországihoz képest előremu-
tató szemléletet tükröznek. Az elemi iskola 9 évfolyamos, buktatás nincs, tankötelezettség 18 éves korig van, valamint 
működik Felnőttképző Központ, ahol számos képzésen lehet részt venni (pl. méhészképzés).

A felsőoktatás, kutatás területén számos kezdeményezés született, melynek célja a tudományos élet együttműkö-
désének, valamint a határon túliak magyar nyelvű oktatásának támogatása. A Nyíregyházi Főiskola segítségével jött 
létre a Beregszászi Magyar Nyelvű Főiskola, melyek között azóta is szoros az együttműködés. A Nyíregyházi Főiskolának 
ezen kívül számos együttműködése van például az Ungvári Nemzeti Egyetemmel: ukrán és ruszin filológiai tanszék, 
Stephan Demianchuk Gazdasági és Társadalomtudományi Nemzetközi Egyetem (Rivnye), Ivan Franko Lembergi Nem-
zeti Egyetem. A nyíregyházi székhelyű EuroCLIP-EuroKapocs Közalapítvány feladata ezen határon átnyúló kapcsolatok 
támogatása és erősítése. Nyíregyházán működik a Kelet- és Közép-európai Kutató Központ is. Ezenkívül létrehoztak az 
ukrán–magyar nyelvi és irodalmi kapcsolatok tanulmányozására hivatott Hungarológiai Központot, valamint számos 
ruszin–magyar–ukrán nyelvi és interetnikus kapcsolat is létezik. A kárpátaljai tudósok és fiatalok támogatására jött 
létre a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ), a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság 
(KMTT), valamint egy tudományos folyóirat fiatal kutatók számára, a Scientia Denique. A számos üdvözlendő kezdemé-
nyezés mellett a tudományos életben a legnagyobb nehézséget az ukrán nyelv elsajátítása és annak oktatása jelenti, 
valamint az, hogy a nem Ukrajnában szerzett tudományos fokozatokat nem fogadják el az ukrán hatóságok, gyakor-
latilag a Kijevi Tudományos Akadémia előtt újra kell védeni a disszertációt. A tudásalapú társadalmat igazából sem az 
állami, sem a magántőke nem támogatja.

Elvándorlás

Az elvándorlást az ukrán felek élik meg negatívan, mivel különösen a diplomások vándorolnak el (6 említés), orvosok, 
tanárok, informatikusok, mérnökök, ápolók (4). Ők nem kizárólag a jobb élet reményében, hanem a munkafeltételek 
(munkakörülmények, merev ukrajnai rendszerek, sablonos munkák) miatt is döntenek a kivándorlás, áttelepülés mel-
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lett. Annak ellenére, hogy tudják, a diplomák elismertetése adminisztratív és tartalmi procedúrát is jelent. Még nehe-
zebb Magyarországon megszerzett képesítéseket Ukrajnában elismertetni (5 említés).

Mentalitásbeli különbségek

A határrégióban élő kulcsszereplők, szakértők saját nemzetiségi identitásuk, helyzetük alapján ítélik meg a határon át-
ívelő kapcsolatokat. Nehéz kutatószemmel leválasztani, mely vélemények fakadnak a nemzetiségek közötti lappangó 
és a felszínen lévő ellentétekből, sérelmekből, és/vagy léteznek-e olyan, az egyes nemzetiségre jellemző mentalitásbeli 
különbségek, amelyek meghatároznák a régió határon átívelő kapcsolatait. Ugyanakkor az interjúkban, illetve a fókusz-
csoport során egyértelműen megjelenik magyarázóelvként e mentalitásbeli különbség, de a rendelkezésre álló adatok 
nem adnak módot ezek mélyebb gyökereinek a feltérképezésére.

A mentalitásbeli eltérések is okoznak gondokat az együttműködésben.

„Ukrajnában »megáll az idő«, tehát ha rákérdeznek valamire, hogy hogyan állnak, akkor az a válasz, hogy 
»folyamatban van«. Ilyenkor elkerülhetetlen az, hogy odamennek, és rájuk szólnak, és akkor tényleg elkez-
denek dolgozni, aztán sokáig megint semmi.”

„…nehéz megszokni az »ukrán mentalitást«, hogy mindent halogatnak, nem működnek olajozottan a 
dolgok, mindent meg kell beszélni hatszor, hétszer személyesen, az e-mail, telefon nem működik.”

„Az ungváriak nagyon nyitottak voltak a pénzügyi tervezés során, tehát utánanéztek, hogy ott mennyi az 
átlagkereset, és ahhoz még hozzácsaptak pénzt, hogy jónak tűnjön, de miután megnyertük a pályázatot 
kiderült, hogy nekik ez kevés, viszont nem mondták meg a szemünkbe, hogy mi a baj.”

„Olyanok, mint a gyerekek. Mindig megnézik, hogy meddig lehet elmenni.”

„…van egy olyan attitűd a kárpátaljai magyarok között, hogy ha valamit nem tudnak tökéletesen, akkor 
bele sem kezdenek, elég passzívok. Például egy-egy kulturális rendezvényre is nagyon nehéz elcsalogat-
ni őket, mindig kell valamilyen ösztönző, ami általában alkohol.”

Korrupció

Megkerülhetetlen problémája a régiónak a minden átszövő korrupció. Az alábbi példák érzékletes képet festenek  
a korrupció megkerülhetetlenségéről és beágyazottságáról.

„…az itteniekkel együtt nem érdemes pályázni, mert a kormányzó baráti körébe kell tartozni, hogy nyer-
jen. Nem is itt döntik el, hogy ki nyerjen, hanem Kijevben. Saját pályáztató cégeket jegyeztek be, meg-
hirdetett programokra a kijelöltek nyernek, nagyon korrupt a rendszer. De persze Brüsszelben se minden 
tiszta: franciák a németek ellen, csak papíron szép az Európai Unió.”
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„Kárpátalján van kb. 30 aktív ember, a szervezetek köréjük szerveződnek, mindig attól függően, éppen mi-
lyen források és lehetőségek vannak. Papíron sok civil szervezet létezik, amiket megalapítottak valamikor 
egy bizonyos céllal, és ha jön egy pályázati lehetőség, akkor újra összeállnak, addig »pihentetik« ezeket.”

Együttműködés – pályázatok

Az előbbiekből is jól látszik, hogy együttműködés az országok között számos területen megtalálható. A diplomáciai 
kapcsolatok intenzívek, a magas szintű állami vezetők kölcsönös látogatása jellemző. Határon átnyúló együttműködési 
programot általánosságban és konkrét programelemek mentén is említenek az interjúalanyok. Az ennek keretében 
megvalósuló legfontosabb megvalósult beruházások az ipari parkok létrehozása, illetve az árvízvédelem érdekében 
létrehozott Felső-Tisza vízgyűjtője és a kerékpárút-hálózat kiépülése. Több szakterületen lehetővé vált a nemzetközi 
fejlesztések megvalósítása. A megkérdezettek azonban számos kritikát is felvetnek. A lobbizás nagy, nem várható, 
hogy több pénz jut majd a keretbe, az igények felmérése nehéz Az adminisztráció bonyolult (4 említés), az engedé-
lyeztetés miatt sokan kifutnak az időből, és hosszabbítást kell kérniük. Nagy probléma, hogy a programok 70 százaléka 
kifullad, a fenntarthatóságra, monitorozásra nem fordítanak kellő figyelmet.

A régió egyik legfontosabb szervezete a Kárpátok Eurorégió, amely határokon átívelő projektek előkészítését és 
lebonyolítását végzi, a határ menti területek és a határokon átnyúló együttműködéseket hivatott segíteni. Általános 
szomszédsági programokat, képzéseket szervez, a sürgősségi betegellátás és a fertőző betegségek terén összefogást 
hozott. A megkérdezettek mégis inkább formai keretnek, kiüresedett szervezetnek tartják.

A kulcsemberekkel készített interjúk tartalomelemzése során az Európai Unióval kapcsolatos programok a magyar 
oldalon jelennek meg, konkrétan sorolják a különböző elnevezésű és területekre kiterjedő programokat (15 említés). Az 
ukrán oldalon értelemszerűen nagyobb jelentőségűek a Független Államok Közössége (FÁK) számára nyújtott támo-
gatások, valamint az egyéb nem EU-s pályázatok, együttműködési lehetőségek, az uniós alapok működései. Ezek közül 
a legfontosabb a Szülőföld Alap és a Bethlen Gábor Alapítvány, de említik a Báthory Alapítványt, az Illyés Alapot, a Kút 
Alapítványt és egy helyen a Magyar Külügyminisztériumot. A külföldi alapokból a legjelentősebb mindkét oldalon az 
EGT/Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) és az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok (EEA és Norway Grants),  
a többi külföldi segítség inkább ukrán oldalon jelentős annyira, hogy említésre méltó legyen. Az ADVANCE Alapítvány 
(3 említés), a Kelet-Európa Misszió Alapítvány (2 említés) és az amerikai források (5 említés) jelentenek fontos finanszí-
rozási lehetőségeket számukra.

A európai uniós pályázatok koordinátora szerint 2005 után a Kárpátaljai területeken az EU-val való együttműködés ke-
retében több program is futott. Egyrészt lobbitevékenység oktatása, marginalizált társadalmi csoportok reintegrációja, 
intézmény fejlesztés, szakképzés, jogi, szociális tanácsadás, életmód-tanácsadás. Nyugat-ukrajnai civil hálózat jött létre 
a projekt kapcsán, amelynek célja az EU-val együttműködve szakmai javaslatokat készíteni és közvetíteni az ukrán dön-
téshozóknak. Határon átívelő projektek voltak például a különböző oktatóprogramok halmozottan hátrányos helyzetű 
munkanélkülieknek Miskolcon és Beregszászon. A pályázatok megvalósulását az Európai Szomszédsági és Partnerségi 
Támogatási Eszköz (EPNI) finanszírozta, fontos cél volt a térségben élő romák elérése és támogatása szakképzésekkel, 
tanácsadással, a helyi egyházi és önkormányzati szociális intézmények bevonásával.

Határon átívelő európai uniós projektek valósultak meg különböző oktatási intézményekben, a határ mindkét olda-
lán, ahol az iskolába járó gyerekek többsége hátrányos helyzetű és roma származású. Itt a helyi iskolák felszereltségé-
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nek bővítésén, a tanulás elősegítő eszközök beszerzésén felül a gyerekek szüleinek bevonása és a közösség fejlesztése 
fogalmazódott meg célként.

Az uniós pályázatoknak hátránya természetesen az egyes országok eltérő szociális, illetve oktatási rendszereiből fa-
kadó nehézségek, az állami forráselosztás anomáliái. Ugyanakkor a beszélgetés során a résztvevők egyetértettek abba, 
hogy ezek a pályázatok sokat segítettek a határon átívelő kapcsolatok újraéledésében, az országok közötti határok 
lebontásában.

„Legnagyobb eredménye a pályázatoknak a kapcsolatok, leépítik a bizalmatlanságot.” (nyíregyházi kon-
ferenciabeszélgetés)

Az interjúkban a nagyobb szabadság és a sok előny, különösen a támogatások, források bővülése mellett  
a globalizáció árnyoldalai is felvetődnek (2 említés), például a feldolgozóipar külföldi kézbe kerülését, valamint a hul-
ladékgazdálkodásból származó hátrányokat (Magyarország az EU hulladéktárolója) nehezményezik.

Az európai uniós támogatásból létrejövő közös pályázatok megítélése is meglehetősen vegyes.

„Nyilván vannak közös pályázatok, amikről azért én nem mindig hallok jó dolgokat. Szóval a pályázók 
mindig magyarországiak, mi meg úgy kellünk ahhoz, hogy közösen pályázzunk, de mi csak asszisztensek 
vagyunk ebben az egészben. Nem akarok hülyeséget mondani, de hallottam már ezzel kapcsolatban 
negatívumot, hogy úgy rendesen palira vettek már egyszer-kétszer minket. (…) Ugyanakkor van számos 
olyan terület, például a versenyszféra, ahol viszont jól egymásra találtak a magyarországi, a felvidéki és  
a kárpátaljai partnerek.” (Herendi 2012)

Az interjúkban az ENPI-programokról a kevés pozitív vélemény (28 említés) rovására a negatív vélemények domi-
nálnak (77 említés). A pozitív vélemények a sikeres projekteket (elsősorban a hulladékgazdálkodás és egészségügy 
területén) sorolják fel, illetve hogy az öt országot érintő HUSKROUA-program segítségével megvalósított fejlesztések 
nélkül a hármashatár régióban semmilyen fejlesztésre nem lenne mód. Pozitívumként említik az alacsony önfinanszí-
rozási arányt (ez nem igaz minden pályázati struktúrára), a pályázás, majd a megvalósítás során kialakuló partnersé-
geket mint maradandó társadalmi tőkét, amely révén később újra pályázhatnak. Az interjúkban felsorolt negatívumok 
a határ mindkét oldalán azonosak (az ukrajnai szereplők valamivel több negatívumot emlegetnek, mint a magyarok). 
A legtöbbször megnevezett gond az önrész, ami a határ mindkét oldalán lévő szereplők többsége számára nehezen 
teljesíthető. A panaszok egy kisebb része kapcsolódik a pályázáshoz (pl. amikor egy ukrán társpályázó úgy érzi, hogy  
ő „csak tölteléknek kellett”, továbbá a pályázatok elbírálásának lassúsága, illetve hogy a vesztes pályázó nem kap ma-
gyarázatot a sikertelenség okára), a nehézségek zöme a megvalósítás során jelentkezik. A közbeszerzési eljárások, az 
uniós és az ukrán bürokrácia miatt a pályázathoz kapcsolódó adminisztrációs terhek bonyolultak, olykor az ezeknek 
való megfelelés kilátástalannak tűnik. Ezek a már meglévő pályázatok szakmai és pénzügyi vezetését, elszámolását, 
módosítását mind nehezítik. A nyelvi korlátok nemcsak a nyelvtudás hiányában mutatkoznak, de egy ilyen pályázatot, 
majd annak szaknyelven megírt beszámolóját ukrán, orosz, magyar és angol nyelven is le kell adni, ami fáradtságossá, 
időigényessé és költségessé teszi a pályázatokat. Az ukrán fél tapasztalatlan, szakmai tudása hiányos a megkérdezettek 
szerint.
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Az interjúalanyok tehát számos nehézséget említenek a pályázatokkal kapcsolatban, melyek közül a szereplők szá-
mára a legjelentősebbnek a következők tűnnek:

„a 6–9 hónapos elszámolási időszak túl rövid a projectek jó minőségű megvalósításhoz”, s ehhez akár két év  z
végelszámolási idő is hozzáadódhat, s eközben mind a hazai, mind az EU-s szabályzók is megváltozhatnak;
„igazságtalan, hogy míg az EU kőkeményen betartatja a határidőket, addig az hónapokat késik”; z
„nem eléggé integrálódik a pályázatok célrendszere a területfejlesztés meglévő struktúráiba”, s sok a hasznot  z
nem hozó (díszkút, emlékmű), illetve félrevezető módon kivitelezett (kerékpárút meglévő út átfestésével) fej-
lesztés;
„az elszámolás nehézkes, az átcsoportosítás majdnem lehetetlen (pl. ami a »vészhelyzeti tartalék« sorra lett be- z
tervezve, az szinte felhasználhatatlan), márpedig ha az ilyen engedélyeztetések lassúak, akkor az a megvalósítás 
rovására megy, mert az időt és az energiát felemésztik az ilyen hadakozások”;
„az elektronikus rendszer nehezen kezelhető”; z
„kevés a jó tolmács, s mivel a szakemberek zöme sem beszéli az angol nyelvet (vagy legalábbis annak EU- z
projektkonform változatát), ezért sok a félreértés és a bizonytalankodás”;
„a VÁTI azt mondta, hogy eurószámlát kell nyitni mindenkinek, és akkor mondtuk az ukránoknak, hogy  z
eurószámla, végül is nyitottak eurószámlát, mert ott is azt mondták nekik, hogy lehet, és aztán fél év után kide-
rült, hogy a pályázat nem nyithat eurószámlát, Államkincstáron keresztül adhatja, veheti a pénzeket, ebből volt 
egy kis ejnye-bejnye azon az oldalon, tehát egy ilyenbe azért befut az ember”;
„Ukrajna esetében nem kellően tisztázottak a pénzügyi rend feltételei: például, hogy lehet-e eurószámlát nyitni,  z
van-e szerepe a kincstárnak a pénzmozgás során, mik az adózás feltételei, mik az auditor alkalmazásának feltét-
elei stb.”;
„a bedolgozó szervezetek bevonásánál a versenyeztetés nagyon lassítja a munka megkezdését, továbbá a köz- z
beszerzés értékhatárai is hamar elavulnak, és a rugalmatlanság miatt (5–10 évig nem változnak, az inflációt sem 
követik) a megvalósítás során mindenféle ügyeskedésre kényszerül a pályázó”;
ha egy partner hibázik, akkor ennek árát az összes többi partner fizeti, ha másként nem, hát azáltal, hogy nem  z
jut időben hozzá a pénzéhez, például:

„…laptop és projektor lett tervezve, itt az elvárás az, hogy csak olyan eszközöket lehet beszerezni, ami az 
EU-ban vagy a célországban készült, és ukránok gyártották vagy az EU valamelyik országában. Na most, 
ilyen informatikai eszköz nincs, mert minden Kínában készül. És akkor így most megy az ilyen kanyar, hogy 
hogy is lehetne a Kínában készült laptopra rásütni, hogy az mégsem Kínában készült, hanem, mondjuk, 
nem tudom hol, hogy itteni raktárban szerelődött össze.”

„az eszközbeszerzés EU-hoz kötése zavarok forrása (vagy engedélyt kell kérni az ettől való eltéréshez, aminek  z
megszerzése lassú, vagy kiskapukat kell keresni, hiszen nem egyértelmű, hogy melyik termék mi alapján tekin-
tendő EU-snak”, márpedig az ilyen feltételek drágítják és lassítják a pályázást, s hosszú távon elveszik a pályázás-
tól a kedvet:
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„Elment a kedvem a pályázástól: vízum kell, ami sok pénz, autója nincs (»elkopekeltem az egész életem, 
egy kerékpárom maradt«), szombat–vasárnap is ingyen dolgozik, egy pályázat 10–15 ezer forintba kerül 
(fordítás, hitelesítés, 2 pecsét kell, bankszámla), de láttam már olyan okmányt, amin volt 24 pecsét.”

„ahhoz, hogy átjuss Nyíregyházára vagy Kisvárdára egy félórás megbeszélésre, rá kell szánni három órát oda,  z
hármat vissza, az egész nap elmegy. Kétszer meggondolja az ember, hogy elmenjen oda, vagy sem. (…) hetente 
kétszer, amikor a munkások mennek Európába dolgozni, vagy jönnek haza hétvégére, akkor extrém várakozási 
időre lehet számítani.”

Többször megfogalmazzák, hogy a pályázatokba való bekerülés, de annak sikere és fenntarthatósága egyaránt 
erősen függ a főpályázó, illetve a pályázók között korábban kialakult kapcsolatok központi magjának erejétől, érdekér-
vényesítő képességétől. Vagyis a projektalapú rendszer erősen személyfüggő:

„A személyi tényezők nagyon meghatároznak egy intézményközi kapcsolatot. Ha van akár egy aktív, szé-
les látókörű ember a partnerek között, az meghatározza egy egész intézmény viszonyát a társintézmény-
hez.”

„»Minden fenntarthatóság személyfüggő.« Aki egy projektet kitalált, végigvitt stb., majd nála marad a le-
hetőség, hogy irányítsa a lezárás után is, akkor fenntartható lesz a dolog. Ha csak feladatként kapja meg, 
akkor 90 százalékban elhazudják az adatokat (pl. látogatottság, más mérőszámok), mert az illető nem érzi 
sajátjának, a program ellaposodik. Ehhez egyfajta elhivatottság, tenni akarás kell. A »megerőszakolt« pro-
jektmenedzserből nem lesz jó projektmenedzser, nem fogja érteni mire van az utókövetés és hogy miért 
büntetik adott esetben meg, hiszen nem érti, hogy a projekt átadása még csak egy része a feladatnak.”

Fontos a megfelelő partnerválasztás is, mert ennek hiányában sokasodnak a gondok. Mert miközben az ukrán fél, 
amely „csak társpályázó lehet”, sokszor úgy érzi, hogy kiszolgáltatott, kliense az EU-s főpályázónak, addig a főpályázó 
meg úgy érzi, hogy nem kap kellő segítséget folyamat során.

„Kétheti megfeszített munka után az utolsó pillanatban föl kellett adnunk egy pályázat készítését az ukrán 
fél miatt.  (…) az ukránok nagyon gyakran csak »át akarnak folyatni« pénzeket a magyar partnereken, nem 
akarnak valóban együttműködni, ezért nem kedvelik igazán az ukrán megkereséseket.”

„…nagyon körültekintőek vagyunk a konzorciumi partnerek megválasztásában, mert tudjuk nagyon jól, 
hogy egy EU-s pályázatnak a monitoringja, illetve a kontrollingja milyen. Meg hát én tapasztaltam annak 
idején itt az első HEFOP-os pályázat keretében, hogy amikor kijött a bizottság, és elkezdték nézni a be-
szerzéseket, még a számítógép házába is belenéztek, hogy ellenőrizzék, hogy valóban az van-e beépítve 
a számítógépbe, ami a számlán szerepel. Nagyon körültekintően kell eljárni, és különösen most, amikor 
több száz milliós pályázatokról van szó, hiszen a felsőoktatási intézmények nincsenek abban a helyzet-
ben, hogy a végén több száz millió forintot visszafizessenek.”
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A költségeket növeli az is, hogy gyakorlatilag lehetetlen sikeres pályázat benyújtása professzionális tanácsadó és 
pályázatíró szervezetek szolgáltatásainak igénybevétele nélkül. Ők ugyanis nemcsak a szükséges tudás-, de az ugyan-
csak nehezen nélkülözhető kapcsolati tőkével is rendelkeznek, ugyanakkor szolgáltatásaik ellenértékének előteremtése 
nem kis anyagi teher a települések és más helyi szereplők számára. Nyilván a projektekben sem lehet ezeket a költsé-
geket mindig elrejteni. Vagyis a projekt menedzselésre képes helyi erőforrás-fejlesztésre lenne szükség a közvetítők 
kiváltása érdekében, de erre nincs forrás helyben. Ugyanakkor Ukrajnában éppen e közvetítő szervezetek teljes hiánya 
a gond. Sok egyéb mellett ezzel is magyarázható, hogy miért magasabb a kárpátaljai magyarlakta települések által a 
magyar nemzetpolitikai támogatások pályázati formában történő – az uniós pályázati forrásoknál egyszerűbb – igény-
bevétele, mint mondjuk a szlovákiai magyarlakta települések esetében (Bognár 20123).

Megjelenik a véleményekben az is, hogy az idő nem az EU-s pályázatoknak dolgozik, mert csökken az ilyen célra 
fordítható pénz, ugyanakkor oligopóliumok jönnek létre, mivel kevesen vannak, akik eléggé beletanulnak a pályázat-
írás rejtelmeibe, s az ezek között kialakuló hálózatba egyre nehezebb teljes értékű tagként bekerülni. Ukrajna esetében 
feltehetően tovább fogja nehezíteni a projektek helyzetét a növekvő nacionalizmus, a fokozódó központosítottság és 
az EU-tól való távolodás. Az ukrajnai megkérdezettek jövőképében megjelent, hogy amennyiben Ukrajna Európa és 
Oroszország közötti hatalmi játszmák homokozójává válik, akkor ez a folyamat erősödni fog, amely a régió együttmű-
ködését nem fogja elősegíteni, sőt hátráltatni fogja. Úgy tűnik, ezek a félelmek az utóbbi idők geopolitikai változásai 
miatt megvalósulni látszanak.

Jövő – a kulcsemberek javaslatai

Az interjúalanyok nagy részének vannak javaslatai a változások irányára. A magyar oldalon az egyszerűbb határátke-
lésre, az infrastruktúra fejlesztésére (autópálya, vasútvonal az országhatárig), az adminisztratív terhek csökkentésére, 
az ukrán vámszabályok felülvizsgálatára, az EU-s források kiutalásának gyorsítására stb. vágynak. Több pénzt kellene 
fordítani a határ menti együttműködésekre, ezen belül is beruházásokra, munkahelyteremtésre.

Az ukrán szakértők szintén az infrastruktúra fejlesztését (vezetékes víz, csatorna, technikai fejlesztés – 5 említés), va-
lamint különböző képzések szervezését (pl. nyelvoktatás, számítógépes képzés, pályázatírás – 7 említés) kellene előtér-
be helyezni. Gazdaságélénkítő, munkahelyteremtő törekvéseik között kiemelten a környezetvédelemmel kapcsolatos 
beruházások szerepelnek (hulladékgazdálkodás, tisztítómű, megújuló energiák – 5 említés). Többen pedig a pályázati 
rendszer könnyítését, bővítését látnák szívesen. Érkezett ötlet arra vonatkozóan is, hogy az EU-n belül egy szerve-
zet kellene, mely kimondottan a határokon átnyúló kapcsolatokkal foglalkozik az adott régióban. A határ eltörlése és  
a vízummentesség pedig inkább mint vágy jelenik meg, bár határozottan megfogalmazzák.

3 Bognár Ákos (2012): Civil szervezetek határon átnyúló kapcsolatai a magyar–szlovák–ukrán hármas határrégióban. Kézirat. Budapest.
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Összefoglalás

Tanulmányunk célja a Kárpátaljai régióban élő és meghatározó, fontos pozíciót betöltő, döntéshozási helyzetben lévő 
kulcsszereplők határról kialakított képének ismertetése volt. A rendelkezésre álló interjúk és a fókuszcsoportokban el-
hangzott véleményekben a határrégió megítélése vegyes. Az ukrán zárt határ körüli anomáliák, az átjutás nehézségei 
mellett a Kárpátaljai régióban uralkodó bizonytalanság és kiszámíthatatlanság megnehezíti a régióban lassan kialaku-
ló, határon átnyúló kezdeményezések elmélyülését. Az Európa Unióhoz való csatlakozás Magyarországot és Szlovákiát 
közelebb hozta egymáshoz a határ átjárhatóságának köszönhetően. Ugyanakkor ez a közeledés az ukrán–magyar 
határ szempontjából távolodás, amit a kárpátaljai kulcsszereplők természetesen neheztelve élnek meg. A különböző 
pályázatok, a határon átívelő kapcsolatokat támogató uniós, állami és civil források, illetve a gazdasági szféra határokon 
átnyúló kapcsolatai mind-mind a régió közös boldogulásának céljával indultak el a rendszerváltás után. Ugyanakkor  
a határok jellege, a feldolgozatlan traumák, nemzetiségi ellentétek, a bürokratikus szabályozások miatt a kezdeti lelke-
sedés rossz tapasztalatok miatt megtorpant. Az állami apparátusok nehézkessége, bürokratikus működése és a régió 
egészére jellemző gazdasági deprimáltság miatt a határon átívelő kapcsolatok a régió kulcsszereplőinek a véleménye 
szerint kiaknázatlanok és esetlegesek.
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Vázlat az EU határrégióinak összehasonlító elemzéséhez
némEth SAroltA

A bEvEzEtőbEn rövidEn bEmutAtott „EUBORDERREGIONS”-projekt az Európai Unió külső határai mentén található 
térségek határon átnyúló együttműködési programjainak, hálózatainak és tevékenységeinek a társadalmi-gazdasági 
fejlődésükben betöltött szerepét vizsgálta.

A kutatás egyik központi kérdése az volt, hogy olyan külső tényezők, mint a napjainkban is meghatározó és változó 
geopolitikai viszonyok, illetve a gazdasági válság mennyiben befolyásolják a határ két oldalán található térségek kö-
zötti együttműködések kereteit és lehetőségeit, és ezáltal a határ menti régiók társadalmi-gazdasági fejlődését. Olyan, 
az Európai Uniót és közvetlen szomszédságát is érintő fontos folyamatokat és jelenségeket is elemeztek a projektben 
részt vevők, mint például a vándorlás, a nemzeti-etnikai kisebbségek jelenléte, környezetvédelmi és energiagazdasági 
szempontok és konfliktusok. Ezen gazdasági-társadalmi, illetve geopolitikai folyamatok által generált biztonságpoli-
tikai feszültségek országonként és nagytérségenként, esetenként igen eltérő érdekek mentén jelentősen kihatnak a 
Barents- és a Balti-térségeken belüli makroregionális együttműködésre, az ún. Keleti Partnerség fejlődésére, valamint  
a Földközi- és Fekete-tengerek menti régiókon belüli kooperációra. 

A kutatás másik fontos fókusza a helyi/regionális szint és az ott érvényesülő, a határon átnyúló együttműködést 
érintő társadalmi és strukturális tényezők vizsgálata volt, melyek a fent említett külső befolyások mellett meghatároz-
zák a határ menti térségek jövőbeli fejlődését. Az EUBORDERREGIONS-projekt résztvevői a konkrét esettanulmányokkal 
annak a megértésére is törekedtek, hogy a helyi döntéshozók és közösségek a tágabb európai kontextusban hogyan 
látják és értelmezik térségük fejlődését (korlátokat, célokat), valamint a határon átnyúló együttműködésben és a határ 
menti elhelyezkedésben rejlő lehetőségeket és esetleges veszélyeket. A projekt keretében térségi esettanulmányon-
ként nagyszámú állami, magán- és civil szervezet képviselőinek bevonásával készültek interjúk és került megrendezés-
re több fókuszcsoportos fórum. Ezek során az érintettek véleményt formáltak az Európai Unió határ menti térségeket 
érintő politikáiról, különös tekintettel annak a határ menti együttműködést támogató („CBC”) programjairól, valamint 
azok helyi szinten való adaptációjáról, megvalósulásáról. E nézőpontokat is figyelembe véve a kutatók végül néhány 
szakmai észrevételt és javaslatot is tettek helyi, regionális és EU-szinten dolgozó politikusok és döntéshozók részére.
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Az EUBORDERREGIONS-kutatás többféle vizsgálati megközelítést alkalmazott, az adatgyűjtési és feldolgozási mód-
szerek széles körének felhasználásával. A módszertani eszköztár részét képezték olyan kvantitatív megoldások, mint  
a létező és saját felmérésekből származó adatok egyszerűbb, leíró statisztikai elemzése és korrelációja, vagy a szo-
ciológia módszertanából jól ismert hálózatelemzés (network analysis) szervezetek közötti együttműködésekre való 
adaptációja. Nagyobb részben támaszkodott a kutatás kvalitatív adatokra és módszerekre, mint például megfigyelé-
sek, észlelési adatok, napilapok és egyéb média tartalmi értékelése, interaktív módszerek (online felmérés, személyes 
mélyinterjúk és fókuszcsoportos fórumok) és a releváns szakpolitikai dokumentumok, stratégiák elemzése.

Az EUBORDERREGION-projektben 14 ország 15 különböző kutatóintézetéből vett részt számos kutatási terület és 
diszciplína képviselője. Kilenc alkalommal találkoztak közös munka céljából a projekt négy éve során, melyek keretében 
három esetben nyílt, tudományos konferenciákat is szerveztek (2012 májusában egyet Budapesten is). Ezen kívül a pro-
jekt három alkalommal tartott kifejezetten a helyi döntéshozók számára tervezett fórumot: a törökországi Ankarában 
és Isztambulban, valamint az észtországi Tartuban. 

Az EUBORDERREGIONS-esettanulmányok nagyjából lefedik az Európai Unió külső északi, keleti és déli határát (lásd 
a kötetben Sik Endre bevezető tanulmányának 1. térképét).

Kicsit pontosabban bemutatva az esettanulmányok szerkezetét: a norvég–orosz határ mentén Kirkenes és Mur-
manszk térségében folyt a kutatás, a svéd–norvég határnál Kiruna és Narvik városokra terjedtek ki az esettanulmányok 
(1. térkép). 

1. térkép 
A két északi 

esettanulmány

Forrás: http://www.euborderregions.eu/research-content/case-studies

A finn–orosz határon Délkelet-Finnország két régiójára, valamint Szentpétervár és Leningrád Oblaszt térségére 
összpontosítottak a kutatók, az észt–orosz határ menti esettanulmány pedig a Peipus–Pszkovi-tótól északra a Narva–
Ivangorod „ikervárosok” együttműködését és délebbre a Põlva, Valga és Võru megyék, valamint Pskov és Pechory 
városok térsége közötti határ menti folyamatokat és kapcsolatokat elemezte (2. térkép). 

http://www.euborderregions.eu/research-content/case-studies
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2. térkép 
A két északkeleti 

esettanulmány

Forrás: http://www.euborderregions.eu/research-content/case-studies

A lengyel–ukrán határ mentén a lengyel Kárpátaljai vajdaság (Podkarpackie) és a Lvivi terület, a magyar–ukrán–szlovák 
hármashatár mentén pedig nagyjából Borsod-Abaúj Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék észak-északkeleti 
kistérségei, az ukrán Kárpátalja (Zakarpattia Oblast), valamint a Kassai kerület keleti része volt a részletesebb vizsgálat 
tárgya (3. térkép).

3. térkép 
A két keleti 

esettanulmány

Forrás: http://www.euborderregions.eu/research-content/case-studies

Tovább haladva déli irányban a roman–moldáv határmente (Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Tulcea megyék és Moldávia 
teljes területe), a bolgár–török határvidék (Burgas és Kirklareli térsége), valamint a görög–török (Kelet-Makedónia és 
Edirne) határ menti térségére terjedt ki a kutatás (4. térkép).

 

http://www.euborderregions.eu/research-content/case-studies
http://www.euborderregions.eu/research-content/case-studies
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4. térkép 
A három délkeleti 

esettanulmány 

Forrás: http://www.euborderregions.eu/research-content/case-studies

Az esettanulmányok sora a Földközi-tenger térségével zárul: itt az olasz–tunéziai (a Szicília, illetve a Tunis és Bizerte 
régiók közötti) kapcsolatok és kooperáció, illetve a spanyol–marokkói (Algeciras, Tangier, Ceuta, Tetouan közötti) hatá-
ron átnyúló együttműködés álltak a vizsgálatok központjában (5. térkép).

5. térkép 
A két déli 

esettanulmány

Forrás: http://www.euborderregions.eu/research-content/case-studies

Az előbbi felsorolás is érzékelteti, hogy az Európai Unió „szomszédsága” és a külső határa mentén fennálló társadal-
mi, gazdasági és politikai viszonyok nagyon változatosak. Számos tényező különböző kombinációja határozza meg az 
eltérő határszakaszokon átnyúló együttműködések intenzitását és minőségét is. Nagytérségeken (az EU északi, keleti 
és déli határvidékein) belül is találkozhatunk jelentős különbségekkel. 

 

http://www.euborderregions.eu/research-content/case-studies
http://www.euborderregions.eu/research-content/case-studies
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Határesetek

A tanulmányozott négy északi és északkeleti példa között találunk két „kakukktojást”: a norvég–orosz és a svéd–nor-
vég határ esetét. A norvég–orosz határ esetében egyik ország sem tagja az EU-nak, habár Norvégia sok szempontból 
(szoros gazdasági kapcsolatok és egyezmények, a szomszéd északi államokkal való hagyományosan szoros kapcso-
lata, társadalmi-gazdasági fejlettsége, intézményrendszere alapján is) az Európai Unió integrált részének is tekinthető. 
EU által támogatott határ menti CBC-programokban érthetően szűkölködik ez a térség, így az ilyen tevékenységeket, 
projekteket nagyrészt norvég finanszírozásból tudják csak megvalósítani. Ennek, valamint a komoly társadalmi-gaz-
dasági aszimmetriák ellenére a határ mindkét oldalán fontosnak tartják a kooperációt a térség fejlődése és jövője 
szempontjából. Bár az ukrán válság hatására a közelmúltban az EU és Oroszország között kialakult feszültségek kicsit 
megingatták a régióban élők optimizmusát a gazdasági együttműködés perspektíváját illetően, a norvég és orosz civil 
szervezetek közötti és az egyéb informális határon átnyúló kapcsolatok tovább élnek, erősödnek. A norvég oldalon 
az érintettek egyenesen elítélik az Oroszországra kiszabott szankciókat, több nyílt demonstráció is volt a térségben  
a norvég kormányzás azokat támogató döntései ellen. A közelmúltban a határtól 30 km-en belül élők számára beveze-
tett kishatárforgalmi engedély ellenére a helyiek további könnyítéseket szorgalmaznának, és azt is, hogy a térségben 
megszűnjenek a lezárt, katonai zónák, továbbá fejlesszék a határátkelőket és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúrát. 
A térségben úgy vélik, hogy ha ezek megvalósulhatnának, és emellett az eddiginél nagyobb részt vállalna az orosz fél 
a CBC-projektek finanszírozásában, a várt helyi gazdasági együttműködés is végre fellendülne.

A svéd–norvég esettanulmány rávilágított arra, hogy bár a szó szoros értelmében itt húzódik az EU külső határá-
nak egy szakasza, valójában szinte minden tekintetben állítható, hogy legfeljebb az EU egy „belső” határőrvidékére 
emlékeztet (tekintetbe véve azt is, hogy földrajzi helyzeténél fogva azoknál jellemzően jóval ritkábban lakott). Kiruna 
és Narvik között hagyományosan szinergikus és kiegyensúlyozott a kapcsolat, melynek alapja, hogy a kirunai vasérc-
bányászat termékei számára a narviki jégmentes kikötő biztosít több mint egy évszázada szabad utat a világpiac felé. 
Mivel a határon átnyúló együttműködés megszokott gyakorlat, paradox módon az érintett felek kevésbé érzékelik 
tevékenységeikben e kooperáció hozzáadott értékét. Bár a helyiek szerint a határon átnyúló együttműködést ki lehet-
ne terjeszteni még a gazdaság más területeire is, a határ mindkét oldalán jellemző erős gazdasági növekedés miatt 
nincs meg a kellő motiváció e lehetőségek kiaknázására. A kutatásból az is kiderül, hogy mindkét oldal érdeke a határt 
átszelő közlekedési infrastruktúra (pl. az ún. Malmbanan, azaz Ércvasút) fejlesztése, mely által, az érdekeltek szerint,  
a Kiruna–Narvik-tengely globális jelentőségű közlekedési folyosóvá válhatna. Végül azt is fontos megemlíteni, hogy a 
szoros gazdasági együttműködés mellett fontos társadalmi kohéziók is jellemzik ezt a határvidéket: a szinte azonos 
nyelv és nagyon hasonló kultúra, történelem, valamint a számi kisebbség jelenléte is összeköti e határ két oldalát. 

A finn–orosz határ mentén vizsgált terület, annak a legdélebbi szakasza már sok szempontból eltér a fenti példáktól 
(és emellett jelentősen különbözik az ugyanezen két ország közötti, de északabbra fekvő, jóval ritkábban lakott határ-
vidékektől). A hatmilliós népességű Szentpétervár jelenléte a térségben alapvetően meghatároz minden határt átlépő 
kapcsolatot és kölcsönhatást, mellette jelentőségében eltörpül a két délkelet-finnországi régió. A társadalmi-gazdasági 
aszimmetriák ennélfogva nem egyértelműek ebben a térségben. A határhoz közelebb eső orosz vidék még mindig 
feltűnően szegényebb a finn szomszédokhoz képest (ebben némileg érvényesül Szentpétervár forráselszívó ereje is); 
ez a különbség még az Imatra–Svetogorsk határ menti „ikervárosok” esetében is igen szembetűnő. Ezzel szemben 
a határközeli finn térségek, melyek már több mint egy évtizede kénytelenek szembesülni hagyományos fafeldolgo-
zó-iparuk beszűkülésével és az abból következő strukturális válsággal, gazdaságuk megújulásának, felvirágzásának 
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esélyét éppen a túlnyomóan Szentpétervárról érkező (jellemzően erős fizetőképességű, fiatal családos, felemelkedett 
középosztálybeli) turisták tömegében, az orosz befektetésekben és bizonyos fokig a hatalmas határon túli piac kiakná-
zásában is látják. Erre komoly hangsúlyt fektettek ezek a finn régiók és településeik fejlesztési stratégiáikban, legalábbis 
egészen addig, amíg az ukrán válság hatására a közelmúltban fel nem merültek bizonytalanságok (pl. a rubel leér-
tékelődése kapcsán csökkent egy időre az orosz turizmus volumene, illetve a finn export és befektetések egy részét 
érintik az Oroszország elleni szankciók korlátozásai). Az mindenesetre elmondható, hogy az 1990-es évek eleje óta 
jelentős pozitív változáson ment keresztül ez a határ és a térségben élők felfogása, a másik félről alkotott véleménye.  
A határ is jóval átjárhatóbb, szaporodtak és kapacitásukban is fejlődtek a határátkelőhelyek, és bár a helyi vízum–sza-
bad zóna létesítése egyelőre nem időszerű, a vízum beszerzési ideje jelentősen megrövidült. Az EU által támogatott 
CBC-programok lényegében sikeresnek mondhatók, jelentős fejlődésen és reformokon mentek keresztül. Lényeges 
változás az is, hogy Oroszország gazdasági és politikai megerősödésével mára már egyenlő félként vesz részt e prog-
ramok finanszírozásában, és így jobban bele is szól azok tartalmának tervezésébe. A határon átnyúló projektek kife-
jezetten eredményesek az oktatás-kutatás és a kultúra terén; a társadalmi igény is megvan mindkét oldalon ezeknek 
a programoknak a folytatására (leszámítva az orosz oldalon a civil szervezetek részvételének politikai okokból való 
korlátozását). Azonban itt is (mint a norvég–orosz határvidék esetében) növekszik az igény a vállalkozások bevonására, 
azaz arra, hogy a térség gazdasága közvetlenebbül is profitáljon ezekből az együttműködésekből. 

Az észt–orosz határ menti térség sokban hasonlít a finn–orosz helyzethez, de szembetűnő néhány, viszont annál 
nagyobb befolyású különbség is. Itt is meghatározó az orosz fél befolyása és súlya a határon át érvényesülő hatások-
ban; Szentpétervár szerepe is lényegében ugyanaz, mint a finn–orosz esetben. De eredendően történelmi okok és 
az észtek (a közelmúltban ismét felerősödött) félelmeinek következtében csekély annak az esélye, hogy a két ország, 
illetve a határrégiók közötti kapcsolatokban a finnekéhez hasonló „pragmatizmus” kerüljön előtérbe. A határ észt olda-
lán az orosz kisebbség jelenléte jóval jelentősebb és régebbi eredetű, mint Finnország esetében, és ennek – az előbb 
említett okok miatt – a határon átnyúló kapcsolatokra nem csak pozitív hatása van. Mindemellett itt is elmondható, 
hogy az EU által támogatott határon átnyúló együttműködési programok népszerűek, és kifejezetten nagy a „puhább”, 
társadalmi irányultságú (kulturális, turizmusfejlesztéssel kapcsolatos) projektek száma. A Narva–Ivangorod „ikerváro-
sok” együttműködése sok pozitív példával szolgál. 

A lengyel–ukrán határ menti térség helyzete sok tekintetben aszimmetrikus. A lengyel régiók aktívabbak és befo-
lyásosabbak a határon átnyúló együttműködésben alapvetően azért, mert több tapasztalattal és saját forrással ren-
delkeznek, mint ukrán szomszédjaik. Viszont az is igaz, hogy a lengyel területi szereplők számára számos egyéb uniós 
támogatási lehetőség is adott (melyek még jobban is finanszírozottak, pl. a Kohéziós és Strukturális Alapok), és ennél-
fogva a CBC-program jelentőségét kevesebbre értékelik, mint az ukrán fél. Az ukrán régiók részéről – más alternatívák 
hiányában – erős az igény a határon átnyúló projektekre, és azoknak fontos térségfejlesztő potenciált tulajdonítanak, 
azonban hiányzik a megfelelő stratégiai orientáltság azok kiaknázására. Problémát okoz a két ország eltérő intézmény-
rendszere és adminisztratív kultúrája is: az ukrán központosított és bonyolult adminisztráció nehezen fér össze a jel-
lemzően decentralizált, erős középszintű kormányzás keretei között működő lengyel gyakorlatokkal. Némileg meglepő 
viszont, hogy a politikai volatilitás elenyésző hatással van a határ menti térségek közötti kooperációra: a határt átlépő 
kapcsolatokat és kölcsönhatásokat, valamint a projektalapú együttműködéseket kevésbé érintette a közelmúlt politikai 
krízise, mint az ukrán gazdaság már hosszabb ideje tartó válsága. Az viszont tény, hogy a CBC-programok folytatása és 
eredményessége a térségben jelentősen függ külső tényezőktől, konkrétan attól, hogy sikerül-e Ukrajnának a szüksé-
ges reformokat véghezvinnie ahhoz, hogy az Európai Unióval kötött társulási szerződése zökkenőmentesen lehessen. 
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A magyar–szlovák–ukrán hármashatár mentén kettős (vagy inkább hármas) periferiális helyzetben lévő régiókkal 
találkozunk, melyek saját országukon belül infrastrukturálisan és gazdaságilag is alulfejlettek, és egyben Európának is 
társadalmi, gazdasági és politikai szempontból egyaránt marginalizált peremvidékei. Ezen a hátrányos helyzeten az 
ukrán válság által okozott komoly társadalmi-gazdasági problémák csak tovább rontanak. Ennek a határvidéknek és 
az itt folyó együttműködéseknek jellegzetessége a magyar nemzetiségű szereplők dominanciája. A térségben a múlt 
században történt határváltozások eredményeképpen nőtt a magyar kvázidiaszpóra szerepe a határon átnyúló kap-
csolatokban és folyamatokban; ez egyrészről komoly előnyöket jelent a kooperációra nézve (a közös nyelv, kulturális 
közelség stb. formájában), másrészről azonban nacionalista tendenciák alapjaként éppen fokozhatja az interetnikai 
feszültségeket és a társadalmi bizalmatlanságot a régióban. Hasonlóan fontos az egyének közötti határon átívelő há-
lózatok szerepe a határ menti együttműködésben, hiszen javítja ezeknek a tevékenységeknek, projekteknek a gördü-
lékenységét, problémamegoldó képességét, azonban ebben az esetben is fennállhat az etnikai alapú szűrés, a jára-
dékvadászat és a korrupció veszélye. A testvér-települési kapcsolatok (azaz a „twinning” sikeres példája a térségben) 
és a vidékfejlesztési innovációk terjedése pozitív hozadékai ezeknek az interperszonális kapcsolatoknak, de ugyanezen 
típusú hálózatok éltetik a régióban, és főleg az ukrán–magyar határon jelentős (elsősorban dohányárura és üzem-
anyagra specializálódott) csempészetet.

A román–moldáv határmente is számos egyenlőtlenséggel, geopolitikai feszültségekkel és azokból származó spe-
ciális dinamikával terhelt. A nem túl távoli történelmi okokból kifolyólag érthető, hogy Románia politikailag is érdekelt 
Moldova fokozottabb „integrálásában”, azonban Oroszország e kis állam gázfüggőségét használja fel arra, hogy meg-
akadályozza az EU-hoz való közeledését. Moldova – ugyancsak Ukrajna helyzetéhez hasonlóan – európai stratégiája 
belső reformjainak sikerére alapoz, és erős a moldáv motiváció arra, hogy kihasználják az EU délkelet-európai kezde-
ményezései által nyújtott lehetőségeket. A határ menti együttműködésben azonban itt is a már tapasztaltabb EU-tag, 
a román fél az aktívabb, és a társfinanszírozási, illetve humán erőforrásokkal jobban ellátott; a moldáv térségi szereplők 
hatékonyabb részvételét a határon átnyúló programokban viszont a jogi és egyéb támogató intézményrendszerek 
fejletlensége is hátráltatja. 

A bolgár–török határmentén is megfigyelhető az, hogy a határ EU felőli oldalán a bolgár területi szereplők elő-
nyösebb helyzetben vannak mind a pénzügyi források és humán erőforrások, mind pedig az intézményi kapacitások 
terén, miközben a török fél aktívabbnak és kezdeményezőbbnek mondható a határon átnyúló együttműködési projek-
tek terén. Ezen túlmenően ez a térség sem mentes ambivelanciáktól és helyi specifikumoktól. Bulgária által a török ál-
lampolgárok irányában fenntartott szigorúbb vízumkövetelmények miatt a határ átjárhatósága jelentősen különbözik 
a két oldalról nézve; ez nemcsak a kooperációs projektek megvalósítását és a turizmus fejlődését nehezíti meg, hanem 
erősíti a török oldalon az Európából való kirekesztettségérzést. A szíriai menekülthelyzettel kapcsolatosan kipattanó 
feszültségek az EU és Törökország között is veszélyeztethetik a jövőben a határon átnyúló programok eredményessé-
gét, mivel ebben az ügyben éppen a legérintettebbek, az állami intézmények jelentik mindkét oldalon a CBC-projektek 
motorját, kulcsfontosságú résztvevőit. Az együttműködések zöme kulturális jellegű, e téren viszonylag komolyak is az 
eredmények, azonban itt is kevés a gazdaságfejlesztésre irányuló közös tevékenység. Ez utóbbiakra mindkét oldalon 
nagy az igény, de kevés a mobilizálható kezdőtőke, és az EU-s támogatást ehhez képest a kutatásban megkérdezettek 
nem tartják elegendőnek. 

A tanulmányozott görög–török határvidék is egyike azoknak, ahol a két érintett ország kapcsolata történelmi konf-
liktusokkal, negatív sztereotípiákkal is terhelt. Az elmúlt években azonban a helyzet jelentősen javult, amihez a tér-
ségben élők szerint hozzájárult a határon átnyúló kapcsolatok és együttműködések megerősödése: a gyakoribb ta-
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lálkozások segítenek felismerni azt, hogy több a hasonlóság és a kapcsolódási pont, ami összeköti, mint a különbség, 
ami elválasztja a határ két oldalán élőket. Ellentmondásos jellemzője a határvidéknek, hogy míg az EU felőli oldalon  
a görög gazdaság a mélypontját éli, a szomszédos török régiók látványosan és dinamikusan fejlődnek, részben éppen 
az EU felé vezető kapu szerepük miatt. A formális határ menti együttműködés szempontjából pedig az a legfontosabb 
tényező, hogy az elmúlt években a két ország rendezetlen határkonfliktusa miatt nem indult EU által támogatott CBC-
program; így források és koordináció hiányában kielégítetlen maradt a kölcsönös igény a társadalmi célú, kulturális 
kapcsolatokat erősítő és vállalkozás-, illetve gazdaságfejlesztő együttműködésre. Mindezekre nagy a szükség mindkét 
oldalon, és a görög térségekben a mély gazdasági válság a helyieket még inkább motiválná a hosszabb távú, perspek-
tivikusabb határ menti együttműködési hálózatok megerősítésére.

Az olasz–tunéziai esettanulmány elsősorban Szicília szigetének települései és Tunisz közötti határon átnyúló kap-
csolatokat és együttműködéseket elemzi. Azt leszámítva, hogy a két régió közötti természetes határt képező Szicíliai-
csatorna nemcsak fizikai korlát, hanem egyben összekötő kapocs is (pl. közös történelmi-kulturális örökség, számos 
közös érdek és megoldandó, pl. halászattal, környezetvédelemmel kapcsolatos probléma formájában), több a térség-
ben a kooperációt nehezítő vagy ellehetetlenítő, mint a segítő tényező. A határon átnyúló együttműködés lehető-
ségeit behatárolja Tunézia 2011 óta folyó, törékeny demokratikus átmenete és az azzal járó kiforratlan (és továbbra is 
erősen centralizált) intézményrendszer, a hiányzó politikai elkötelezettség, valamint Szicíliának az eredendő gazdasági-
strukturális és társadalmi problémáit tovább fokozó gazdasági válsága is. A térségbeli együttműködések fejlődésére 
a előbbieken felül az unió bevándorlási politikájával és földközi-tengeri határainak védelmével kapcsolatos visszás-
ságok és emberi tragédiák is árnyékot vetnek. Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy még mindig inkább  
a segélyek határozzák meg az olasz–tunéziai határ menti kapcsolatokról kialakult, és így hierarchikusnak, egyoldalúnak 
mondható általános képet, mint a valódi partnerség. Optimizmusra az ad okot, hogy Tunéziában a politikai átmenettel 
aktivizálódott a civil társadalom, illetve hogy magában a demokratizálódás folyamatában fontos szerepet játszanak az 
európai normák és értékek; hogy a határt civilizációs konfliktus helyett inkább a különböző kultúrák és vallások békés 
együttélése és párbeszéde jellemzi, és hogy mindkét oldalon egyre több helyi szereplő látja a gazdaságfejlesztési és 
társadalmi-kulturális irányultságú együttműködésekben a periferiális helyzetükből való kiemelkedés lehetőségét. 

A spanyol–marokkói határon átnyúló kapcsolatokat és együttműködést is beárnyékolja számos olyan tényező, mely 
nem feltétlenül a határközeli térségek és az ott élők befolyása alá tartozik. Az esettanulmányban vizsgált afrikai spanyol 
területek, Melilla és Ceuta, Marokkó által hosszú ideje visszakövetelt városok, komoly feszültséget okoznak a két ország 
kapcsolatában. Az elmúlt években ez a területi konfliktus a térségben gyakorta volt erőszakos megmozdulások és 
radikalizálódás forrása. Alapvetően ezekből a geopolitikai okokból kifolyólag nem egyezett bele Marokkó az EU által 
támogatott spanyol–marokkói ENPI CBC program indításába sem. Spanyolországnak a schengeni egyezményhez való 
csatlakozása (1991) óta a két említett enclávé település köré hatméteres elektromos kerítésrendszer, kamerák, őrtornyok 
képezte fal emelkedett, melyet az EU és Afrika között létező egyetlen szárazföldi határként a menekültek százai roha-
moznak meg évente. Mindezek ellenére Ceuta és Melilla és az őket körülvevő marokkói „határvidék” települései között 
intenzívek a társadalmi-gazdasági kapcsolatok és kölcsönhatások. Az is igaz, hogy az elmúlt években az unió számos 
jelentős és sikeres próbálkozást tett rugalmasabb együttműködési keretek kialakítására az ún. déli szomszédságával, 
így Marokkóval is. Röviden összegezve a helyzetet, a spanyol (EU)–marokkói határ dinamikája az egyidejű szakadást és 
kohéziót okozó politikai-földrajzi folyamatokkal jellemezhető.
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Összefoglalás

A tanulmányban tömören és csak néhány lényeges momentumra, kutatási eredményre kitérve, az esettanulmányok 
alapján legalább egy fontos konklúzió levonható: az Európai Uniónak a külső határa nagyon heterogén, számtalan 
történelmi, gazdasági, társadalmi, kulturális és geopolitikai tényező és azok jellegzetes kombinációi alakítják térségről 
térségre a határon átnyúló együttműködések és kölcsönhatások intenzitását, minőségét, fejlődését. A tanulmányozott 
határok mentén a szimmetriaviszonyok sem kiszámíthatóak és egyértelműek, illetve sok esetben időben is igen válto-
zékonyak, instabilak. Habár az EU szomszédsági politikájának viszonylag marginális elemét jelentik a CBC-programok,  
a helyi, térségi szereplők mindenhol hangsúlyozzák azok jelentőségét, hozadékait, és erős kritikával illetik az együttmű-
ködéseket korlátozó vagy megnehezítő nemzeti vagy uniós döntéseket és beavatkozásokat. Az is megállapítható, hogy 
bár az aszimmetriák és „szakadékok” akadályozó tényezőként hatnak, a határon átívelő együttműködések és kapcsola-
tok jellegzetes mozgatója és indítéka mégiscsak a különbözőség, illetve az abból eredő gazdasági lehetőség, hatéko-
nyabb problémamegoldás, szinergiák, vagy akár turisztikai vonzerő, kíváncsiság. Természetesen a CBC-programok és 
-projektek önmagukban nem képesek „lebontani” a határokat, megszüntetni az infrastrukturális hiányokból származó 
területi diszkontinuitást, vagy éppen kiemelni periferiális helyzetükből a társadalmi-gazdasági fejlődésükben gyakran 
többszörösen hátrányos helyzetben lévő határvidékeket. Emellett a határ menti régiók közötti együttműködés inkább 
szenvedő alanya a magasabb politikai ellentéteknek, nagyhatalmi konfliktusoknak, mint az azokat feloldani képes tár-
sadalmi erő. Mégis, szinte minden vizsgált határ menti régióban meghatározó és hosszú távú jelentősége van a határ 
két oldala közötti kollaboratív hálózatok, a bizalmi tőke erősödésének és esetenként tudatos felépítésének, melyben 
tekintélyes szerepet játszanak a kulturális és oktatási témájú közös projektek, valamint a civil társadalom fokozottabb 
részvétele.
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módSzErTani mElléklETEk1

m1. melléklet:  
az EuBordErrEGionS-kutatás 
módszertana

1  Mint azt a bevezetőben írtuk, a kötetben szereplő tanulmányok két kutatás eredményeit ötvözik. Ennek megfelelően a módszertani 
melléklet is két részre tagolódik: előbb bemutatjuk a TÁRKI által végzett EUBORDERREGIONS-kutatás módszertanát, majd az ELTE TáTK 
kutatásának („A határ mint komplex rendszer”) azokat az elemeit, amelyek nem, vagy másként szerepeltek az előbbiben.
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The design and process of the fieldwork

The selection of stakeholders

The research starts with the selection of the main stakeholders using snowball sampling. The selected starting points 
should be as diverse as possible, i.e. all types of stakeholders on both side of the border. In the course of subsequent 
steps names of new stakeholders should be added to the original list. 

Step 0:
You start compiling an exhaustive list of stakeholders (core actors) that are active in the selected border area. 
This a desktop research, when you undertake a preliminary screening of all sources of available information, 
such as geographical and administrative maps, web-sites, available reports and databases from previous studies, 
directories of governmental and municipal officials etc.

Step 1: 
Assign starting points of the selection procedure on both sides of the border region. use the 4QQ (Four-
Questions-Questionnaire) for starting to explore the cross-border networks and the quality of connections. If 
the selected stakeholder is ready to give you an in-depth interview use the interview poutline. At the end of 
the interviews ask the interviewees to name actors important for cross-border relations and give their contacts 
(phone, e-mail). 

As to the procedure:
The interviewers  z on each side of the border should do the selection procedure in close cooperation with each 
other.
First they select about 10 interviewees from various sectors (the aim is to maximize diversity, i.e. economy, cul- z
ture, religion etc.) on both sides of the border:

some state and EU organizations (the aim again is to maximize diversity, i.e. regional and national, municipal- Ŧ
ity as well as EU agencies, etc.);
some firms known to have cross border activity; and Ŧ
some NGOs known to have cross border activity. The interviewer creates the  Ŧ aggregated contact list by 
adding the names of the new actors to the list and allocating identification codes to them.
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Step 2: 
Based on the interviews start building the contact list, which at this stage contained the stakeholders of round 
zero and the contacts they gave.

Step 3: 
If the mentioned stakeholders have a homepage, collect all information available from it (see below, addi-
tional data collection), to make the phone interviews shorter and more effective.

Step 5: 
Repeat step 3 and complete the contact list with the references given by the stakeholders of the zero and first 
round. These additional stakeholders are the second round of the selection process. The third round is com-
posed by references made by the stakeholders of the second round. 
After every interview (either phone or online) refresh the aggregated lists, add the name and ID of the new 
stakeholders or if an already existing organization is mentioned again, add the identification code of those who 
mentioned it (the first code will be of the one who mentioned the organization first).
Continue interviewing either until no new stakeholder can be identified or to an agreed limit is reached (e.g. 100 
stakeholders).

The types of stakeholders

Type 1: Governmental representatives 
Governmental officials z  (border guards, customs servants and other) and governmental bodies (organizations) 
involved into the establishment and administration of the cross-border regimes;
municipal bodies z  in settlements, counties or districts in the immediate border areas
Educational institutions z
international organizations z  (if represented in the area), such as UN, OSCE, World Bank, EC, NATO, etc.

Type 2: civil organisations/nGos
non-governmental organizations z  in the border areas that are pursuing any activities related to cross-border rela-
tions (Cultural, religious, sports, of civil society and activism etc.)

Type 3: private companies/media
local and regional media z  on both sides of the border (newspapers, radio and TV stations, web-sites etc.)
private companies z  (SMEs and/or local departments/units of larger companies)
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The 4QQ (Four-Questions-Questionnaire)

name of the organization 
and contact person*

access (e-mail, phone, 
postal address)

is your organization 
in contact with this 

organization?

if not, has your organization 
been in contact with this 

organization in the past five 
years?

1. Which organizations in the region (in your country) do you suggest to be interviewed as an important actor in any 
form of cBc (i.e. Eu funded or not)?

1 – yes, 0 – no 1 – yes, 0 – no

1 – yes, 0 – no 1 – yes, 0 – no

1 – yes, 0 – no 1 – yes, 0 – no

2. are there any other organizations in your country outside the region which should be interviewed for having influence 
on in any form of cBc (i.e. Eu funded or not) in the region?

1 – yes, 0 – no 1 – yes, 0 – no

1 – yes, 0 – no 1 – yes, 0 – no

1 – yes, 0 – no 1 – yes, 0 – no

3. Which organizations in the region on the other side of the border do you suggest to be interviewed as an important 
actor in any form of cBc (i.e. Eu funded or not)?

1 – yes, 0 – no 1 – yes, 0 – no

1 – yes, 0 – no 1 – yes, 0 – no

1 – yes, 0 – no 1 – yes, 0 – no

4. are there other organizations in the neighbouring country outside the region should be interviewed for having influence 
on any form of cBc (i.e. Eu funded or not)?

1 – yes, 0 – no 1 – yes, 0 – no

1 – yes, 0 – no 1 – yes, 0 – no

1 – yes, 0 – no 1 – yes, 0 – no

* The list starts with the names of the first interviewees selected by the experts.



Határhatások  441

The CBQ (Cross-Border Questionnaire)

Name and identification code from the aggregated mapping table: ………………………………………………………

 Q1: What organization are you from? 
(ask only if the information is not already gathered from the homepage)
Interviewer, please code the answer using the battery of 5 questions below:

Q1a: legal status of the organization
Public (governmental or municipal) organization
Community organization or civil society NGO (society, charity etc.)
Private non-profit organization with public/social goals (e.g. research center, or private university etc.)
Private business organization or enterprise (trade, production, service etc.)
Other type of organization [please describe _________________________ ]
Unknown, no answer

Q1B: primary field of activity of the organization
Governance / administration / management
Commerce / business / sales / production / service / consulting / finance / construction / development / trans-
portation etc.
Health care / social care and assistance
Primary and/or secondary or general or popular education 
Culture / sports / leisure / religion
Research and innovation
Mass-media / social and public communications 
(NOT TELEPHONE OR INTERNET PROVIDERS! => these must be counted as “services” or “commerce”)
Other field of activity [please describe _________________________ ]
Unknown, no answer

Q1c: Size of the organization
Micro (1–5 full or part-time employees) 
Small (6–50 full or part-time employees) 
Medium-sized (51–250 full or part-time employees)
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Big and large (> 250 full or part-time employees) 
Unknown, no answer

Q1d: age of the organization (years of operation)
[Write year of establishment, if known ____________ ] and / or code afterwards:
Established before 1940
Established in 1940-1989
Established in 1990-2000
Established in 2001 and later
Unknown, no answer

Q1E: income, or operated budget, or disposable profit in the previous year
[Write the exact figure in EURO  € ____________ ] and / or code afterwards:
Less than € 10,000
Between € 10,000 and € 100,000
Between € 100,000 and 1 mil euro
Above 1 mil euro
Unknown, no answer

Q2: Which town/village is your organization located in?
(ask only if the information is not already gathered from the homepage) 

Q3: From your point of view, (considering all aspects of life, such as economics, well-being, environment, 
political and social climate…) has the situation generally improved or worsened in this border region 
during the past five years for different social groups? (Indicate on the scale from 1 to 5.) 

 Improved Worsened Don’t know
For the ordinary citizen in the region 1 2 3 4 5 
For the local governments in the region 1 2 3 4 5 
For the civil society/NGO in the region 1 2 3 4 5 
For the state authorities in the region 1 2 3 4 5 
For business in the region 1 2 3 4 5 
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Q4: do you think that the proximity to the …. – … border in the past five years has influenced the … 

 Positively Negatively Don’t know
economic development of your region? 1 2 3 4 5 
profit of the firms in your region? 1 2 3 4 5 
employment in your region? 1 2 3 4 5 
political relations across the cross-border region? 1 2 3 4 5 
cultural relations across the cross-border region? 1 2 3 4 5 
your region’s image in your country? 1 2 3 4 5 
your region’s image in the neighbouring country? 1 2 3 4 5 

Q5: What additional positive aspects to the proximity of the border can you think of?
You may enter up to three particular aspects.  In the case there are four or more aspects indicated – enter value “YES” 
in the variable Q5N. 
use pull-down menu!!!

access to cheaper goods and/or services1) 
access to high quality goods and/or services2) 
source of income for local people (including labour market opportunities)3) 
opportunity to establish personal contacts and cooperation4) 
tourism in neighbouring country5) 
tourist from neighbouring country6) 
opportunity to establish business contacts and cooperation (including technologic cooperation/Exchange of 7) 
knowledge)
opportunity to delocalise productions 8) 
opportunity to establish political and institutional cooperation (including: cooperation among municipalities, 9) 
bilateral relations, joint environment protection, joint spatial planning, etc.)
good infrastructures (including transport)10) 
high transit traffic11) 
cultural events/activities 12) 
youth exchange13) 
opportunity to develop a multicultural environment14) 
common cultural heritage and mutual understanding15) 
realistic perceptions towards the “others” 16) 
high safety level (including opportunity to control and manage migration flows: reduction of illegal flows and 17) 
human trafficking)
other18) 
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You may enter up to three particular aspects. In the case there are four or more aspects indicated – enter value 
“YES” in the variable Q5N 

Q5 – 1st choice Q5 – 2nd choice Q5 – 3rd choice
Q5n more than three  

aspects

Q6: What additional negative aspects to the proximity of the border can you think of?
petit crime / pathologies 1) 
corruption 2) 
smuggling3) 
sexual tourism4) 
excessive or illegal immigration5) 
social problems related to migrants’ communities 6) 
labour market problems (including labour exploitation)7) 
reduction of local employment due to the delocalisation of productions in the neighbouring country8) 
excessive competition in business / unfair trade/ unfair competition9) 
asymmetries and unequal bilateral relations10) 
lack of adequate cross-border strategies11) 
Institutional weakness12) 
weak infrastructures (including transport)13) 
high transit traffic14) 
isolation/peripherality15) 
low safety level (including sense of threat due to proximity in case of conflict)16) 
insufficient risk management and management of physical disasters17) 
other18) 

You may enter up to three particular aspects.  In the case there are four or more aspects indicated – enter value 
„YES” in the variable Q5N 

Q5 – 1st choice Q5 – 2nd choice Q5 – 3rd choice
Q5n more than three 

aspects

Q7: Has your organization in the past 5 years been involved in any economic, social, or cultural cross-
border cooperation (cBc) project funded by the Eu? 

 Yes. How many: ……………….. Continue with question 8

 No, we applied but failed. Go to question 9

 No, although we know about such projects, have not tried to participate. Go to question 9
 No, we have not heard about such projects. Go to question 9
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Q7a (“yes” – number of projects) Q7B (“no”-options)

Write number
1 – “No”– failed
2 –  “No” – not tried
3 – “No” – never heard of

Q8a: if yES: please describe the most recent EU-funded CBC project you have been involved in: if you are 
involved in an Eu-funded project now, please describe it (if you are involved in more projects, please 
describe the most important one). if you were involved in an Eu-funded cBc project, please describe the 
most recent one.
The field of activity:

 Education     Culture
 Health and social care     Development of entrepreneurship
 Joint spatial planning   Development of physical infrastructure 
 Research, innovation    Transport 
 Other field (please specify): 

Q8B: What was your organisation’s task in this project? describe in a few words:  
Coordination/lead partner1) 
Participation in the project2) 
Initiator of the project3) 
Providing assistance in project implementation4) 
Other (please specify?)5) 

Q8c: if yES, how successful was (is) the project from your organisation’s point of view? rank on a scale from 
1 to 5: 
 successful unsuccessful
 1 2 3 4 5

Q9a: Has your organization in the past 5 years been involved in any economic, social, or cultural cross-
border activities (any kind of activities) financed from non-Eu programs or self-financed? 

NO   Continue with question 10
YES  If YES (if more than three name the last three projects)
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Name of the project Type of activity Source(s) of funding
Was there own financing 

involved?
Q9B (name) Q9B (Type) Q9c (Source) Q9d (own)

Q9.1 YES / NO
Q9.2 YES / NO
Q9.3 YES / NO

Q9B: Type of activity 
 Education1. 
Health and social care2. 
Joint spatial planning3. 
Research, innovation4. 
Development of entrepreneurship5. 
Development of physical infrastructure 6. 
Transport7. 
Culture8. 
Other field (please specify):9. 

Q9c: Source(s) of funding
International/foreign organisations1. 
State administration2. 
Regional authorities3. 
Euroregion4. 
Other public entities5. 
Private sponsors (including foundations, banks, associations, etc.)6. 
Church7. 
Self-funded8. 
Other please specify9. 

Q10: do you think that cross-border cooperation activities (EU funded and others) in the past five years have 
influenced …
 Positively Negatively Don’t know
economic development of your region? 1 2 3 4 5 
profit of the firms in your region? 1 2 3 4 5 
employment in your region? 1 2 3 4 5 
political relations across the cross-border region? 1 2 3 4 5 
cultural relations across the cross-border region? 1 2 3 4 5 
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Q11: Finally, please give us some tips of organizations you know that are important in cross-border activities. 

Q11a: Which organizations in the region (in your country) are important actors in cross-border activities? If you have 
had working relations with them in cross-border activities. 
(A – Yes, we have, B – Yes, we had, N – Never)

A   B   N
Name of the organization 1   Contact person (and e-mail / telephone)     
Name of the organization 2   Contact person (and e-mail / telephone)     
Name of the organization 3   Contact person (and e-mail / telephone)     

Q11B: Which organizations in your country outside the region are important actors in cross-border activities? If you 
have had working relations with them in cross-border activities. 

(A – Yes, we have, B – Yes, we had, N – Never)
A   B   N

Name of the organization 4   Contact person (and e-mail / telephone)     
Name of the organization 5   Contact person (and e-mail / telephone)     
Name of the organization 6   Contact person (and e-mail / telephone)     

Q11c: Which organizations in the region on the other side of the border are important actors in cross-border activities? 
If you have had working relations with them in cross-border activities. (A – Yes, we have, B – Yes, we had, N – Never)

A   B   N
Name of the organization 7   Contact person (and e-mail / telephone)     
Name of the organization 8   Contact person (and e-mail / telephone)     
Name of the organization 9   Contact person (and e-mail / telephone)     

Q11d: Which organizations in the neighbouring country outside the region are important actors in cross-border activi-
ties? If you have had working relations with them in cross-border activities. 

(A – Yes, we have, B – Yes, we had, N – Never)
A   B   N

Name of the organization 10   Contact person (and e-mail / telephone)     
Name of the organization 11   Contact person (and e-mail / telephone)     
Name of the organization 12   Contact person (and e-mail / telephone)     

Thank you for your cooperation!
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General guidelines

Conduct 50 interviews with selected stakeholders; 25 from each side of the border. z
The selection should consist of a more or less equal number of the three types of stakeholders: governmental  z
representatives, NGO representatives and local entrepreneurs from both sides of the border.
The interviews have to be carried out face-to-face and audio-recorded. If important stakeholders do not allow  z
audio-recording, written notes instead of audio-recording will be accepted.
The interview should start with an introduction of the project (if necessary, i.e. if the in-depth interview is not  z
combined with a quantitative interview).
If you have not asked the stakeholder the 4QQ before, then do so immediately after the interview. z
The interview questions should be sent to the interviewees in advance, in order to give them an opportunity  z
to prepare for the questions.
Before starting the interview address the issue of anonymization: The expert agrees that his company, project,  z
products, or anything else that could lead to his/her identification is possible to mention in final report.

Interview Guide

The interview guide is not meant to be read aloud question after question but should help asking questions.  z
Create your own questions considering the type of stakeholder and what the stakeholder has told already.
Before the (first) interview, read the interview guide several times until you are very familiar with it and would  z
not really need it for the interview.
Most important is that the interviewed expert gets into talking about the subject. It should not just be a game  z
of question and answer, instead we expect to get to know about new aspects of the subject.
Do not stop or interrupt the interviewed expert but let him/her unfold the narrative and his/her explanations  z
and ideas on the topic.
You do not have to follow the guide strictly from top to bottom but at the end all questions have to be an- z
swered.
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Ask questions of clarification if something is not clear – do not assume that you automatically understand  z
everything and remember that this will also have to be understandable to someone reading the text later in 
English.

The outline of the interview

CBC Participation

Has your organization been involved in any EU financed economic, social, or cultural CBC project or other programmes 1. 
with territorial impacts since 2007?

Please describe the projects in which you were involved and the tasks you did.
What was the motivation for your participation?
How successful were those projects from your point of view?
Which ones were successful and for which reasons?
If not involved: Have you heard about such projects? Have you applied for CBC projects? If not: Why not?
Which other sources of funding?
Self-financed cooperation?

CBC impact on the region

Since 2007, do you think that the situation of the region has generally improved or  worsened? 2. 
In which aspects improved?
In which aspects worsened?
Could you give some examples and explain the reasons of improvement/worsening?
Improvements/worsening on this side of the border region?
Improvements/worsening on the other side of the border region?

How does the proximity of the border influence these trends?3. 
Could you give some examples and explain the reasons of it?
…for this side of the border region?
…for the other side of the border region? 
Which influence does the proximity of the border have on the life of ordinary citizens? 
…on firms?
…on authorities?
Could you give some examples and explain the reasons of it?

Which are the positive aspects of the proximity of the border?4. 
Who has benefited from these positive trends the most?

Which are the negative aspects of the proximity of the border?5. 
Who has suffered from these negative trends the most?
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Since 2007, how have your (or other) CBC projects influenced (positively/negatively) the region on this side of the border? 6. 
Can you give some examples?
Which are the reasons of having a positive or negative impact?
… impact of CBC programs on the region on the other side of the border?
Examples?
Reasons for positive or negative impact?

How have further European integration policies influenced the region in a positive or negative way?7. 
Examples?

CBC Policies

Please evaluate your own and further CBC programs8. 
Which are the opportunities of (EU funded and other funded) CBC programs?
Which are the barriers of CBC programs?
Which CBC programs are missing? Please create your own ideas of a better program.

How have further European 9. integration (cohesion) policies impacted on CBC programs?
How would you like this to see changed?

Final questions

Is there any other issue related to CBC that we have not discussed yet? 10. 
Are there further issues or circumstances influencing CBC?

Organizational characteristics 11. (if the in-depth interview follows the phone interview only to check and extend)
Name of the organization: 
Settlement: 
The occupation/job of the person interviewed: 
Sector of the organization: 
Main activity: 
Since when does the organization exist: 
Number of employees: 
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The Stakeholders’ Forum

In the course of the stakeholder selection and in-depth interviewing pha1. 
se mention to those partners who seem to be the most knowledgeable and charismatic the Forum and ask them 2. 
whether they would in principle be ready to participate.
There should be two meetings held on the two sides of the border with mixed participation on the same topic 3. 
(the language of the discussion is still in question),
The participant might come from outside the border regions if they have a relevant role in CBC such as EU 4. 
bureaucrats from the capital, representatives of business association from the county seat, etc.
Audiovisual recording is optional but transcript in the local language is mandatory (English summary is recom-5. 
mended).
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Observation

Selection of four observation weeks 

Optional but one week in each of the four seasons (fall 2012 to summer 2013). The selection should not cover weeks 
when there is a holiday in any of the two countries. 

Selection of observation periods per day 

Five periods (dawn, morning, noon, afternoon, evening) are allocated on all days of the selected observation week.  
A possible (almost random) allocation of observation units (numbered from 1 to 28) is as follows:

Week1 Week2 Week3 Week4

Monday 1 – Dawn 2 – Morning 3 – Noon 4 – Afternoon

Tuesday Morning Noon Afternoon Evening

Wednesday Noon Afternoon Evening Dawn

Thursday Afternoon Evening Dawn Morning

Friday Evening Dawn Morning Noon

Saturday Dawn Morning Noon Afternoon

Sunday 25 – Morning 26 – Dawn 27 – Afternoon 28 – Evening

Selection of the observation sites

Depending on the number of road border crossings a more or less random allocation of the sites should follow the 
observation periods in the table above row-wise. If for example there are three border crossing points (X, Y and Z) 
between the two countries:
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Exchange rate for national currencies

If the observation is taken place in a non-euro zone country, USE ONE OF THE FOLLOWING OPTIONS to report local 
prices in EURO and apply this selected option consequently throughout the whole observation period:

at the closest exchange office to the border crossing point z
at the closest exchange office to the observed marketplace or shopping mall z
of the National Bank homepage z

The organization of the observation

The observation should occur more or less the same time from the two directions.
The observations take some minutes only and between the two observation (the observers do the other (parking 
place, marketplace, shopping centre) observations).
The observation sheets should be filled in by the observers after every observation and be collected by the teams 
after every observation week.
Once the observation week is over the aggregated observation sheets should immediately be prepared. 
During the pilot phase identify the gas stations along the border and in and around the border-cities as well as their 
main characteristics (owner, gas types, etc.) and how can the actual gas price learned from them. This can be done on 
internet, by phone and by on-the-spot observation. During the entire observation period the gas price information 
should be gathered only on one day on the selected weeks.
The aim of the parking place observation is to estimate the presence of the foreign (and within it the neighbor coun-
try) in the selected shopping areas. The applied observation technique is simple (see the following Box). The selection 
of the parking places should be the same as the marketplaces and shopping areas. The allocation of observations 
should follow the border observations template.
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Box 1. Sample observation sheet for parking slots

Parking place identification: 

Time of observation: 

Price of one hour parking (if any): 

Number of all and full parking places: 

Proportion of cars*

with license plate from country A: 

with license plate from country B: 

with license plate from any other country: 

* If there are more than 100 parking cars select every second car starting from the left from the 
(main) entrance as the sample of estimating the distribution.

During the pilot phase the observation team should identify goods which are 
“Neighbourly products”: widely known as originate (coming from, being produced in) from the neighbour  z
country
“Home products”: widely known as originate (coming from, being produced in) from the country proper and  z
widely known in the neighbour country 
Multinational products: widely known as being produced/distributed by multinationals in both countries z

The products should also be ordinary (used by ordinary consumers in all forms of commerce (i.e. small shops in shop-
ping areas, supermarkets, and marketplaces) and relatively inexpensive.
The selection of marketplace and shopping area: Both should be those areas closest to the border and in the closest 
major city where there are supermarkets, marketplaces and shopping malls. In the pilot phase a map should be drawn 
showing these commercial units (and their parking lots) and the selection of the observation sites should be done 
after the consultation with the Austrian team.
The observation technique should apply to the particular form of retail (whether there are price tags or not, what 
characteristics of the trader, the shop (the mall, the stall, etc.) can be identified easily (and only what might be relevant 
for the analysis).
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Mapping through references

Step1: 
Based on experts’ recommendation we assigned starting points of mapping in each examined border region. 
With in-depth, structured interviews, we explored cross-border networks and the quality of connections. Dur-
ing the interviews we asked the interviewees to name actors important for cross-border relations and give 
their contacts (phone, e-mail) to us.  These actors are marked as round zero in the data file. As to the procedure: 

The experts --- where possible –  z on each side of the border did the mapping in close cooperation with each 
other.
First they selected about ten interviewees from various sectors (the aim is to maximize diversity, i.e. economy,  z
culture, religion, etc.) on both sides of the border:

some state and EU organizations ((the aim again is to maximize diversity, i.e. regional and national, municipal- Ŧ
ity as well as EU agencies, etc.);
some firms known to have cross border activity; and Ŧ
some NGOs known to have cross border activity. Ŧ

The experts should make  z face-to-face mapping interviews (see Annex 1). The mapping interview starts with intro-
ducing the research, and then continues with questions 1 to 4, which are repeated (column-wise) as long as the 
name of a new actor appears. If no new names appear, the interview continues with the rest of the questions 
(row-wise). Finishing the mapping phase the crossborder questionnaire (in separate Annex) could be filled out 
as well.
The experts create the aggregated mapping list (Annex 2) by adding the names of the new actors to the list and  z
allocated identification codes to them; and finally add whatever information is available from the web.

Step2: 
Based on the interviews we started to build the contact list, which at this stage contained the actors of round zero 
and the contacts they gave (round 1).

Step3: 
We tried to find the mentioned actors homepages. If they had a homepage, we collected some information from 
it (see below, additional data collection), to make the phone interviews shorter and more effective.   
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Step4: 
We conducted phone interviews (questionnaire) with the actors of the zero and first round. 

Step5: 
We repeated steps 3 and 4 and completed our contact list with the references given by the actors of the zero and 
first round. These additional actors were the second round of the mapping. The third round was composed by 
references made by actors of the second round. 

Mapping through homepage analysis

Mapping through homepage analysis aims to collect the partners of the examined actors. So, we collected the names 
and given details of the partners mentioned on the homepages. 
We collected information from all subpages, which can be reached with one click from the main page. 
The principle of this work is to collect the mentioned partners of the actor. For example, a partner can be an organiza-
tion or a settlement they working with, a trustee or a principal, or somebody they giving donation to, or receive from, 
an umbrella organization, etc. We put the partner’s name to our database if there were a reference with link or banner 
on the page, or it occurred just simply in the text without any hyperlink.  
We did not count all the appearing links or banners automatically, since these can be simple advertisements, just if it 
was clear that they are links, and banners of partners in the sense defined above. We did count recommendations of 
useable pages (links).  

As an attribute of the actors we collected the following data (see the data structure excel file homepage working 
sheet. 

ID z
Domain z
Name of the organization/ settlement/country z
Type of actor z
Type of relation z
Current or finished relation? z
Mentioned organization’s seat z
Context of mention z
Distance (km) z
Seat or settlement is in the border region z
Country z
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Explanation and values of some variables:

ID: The original ID of the actor.  z
Domain: Domain name of the actors homepage. z
Context of their mention: 1. In the context of CBC 2. Not in the Context of CBC  z
Type of the actor:  z

Organization1. 
Settlement2. 
Project 3. 
Country4. 
Other5. 

The type of relation:  z
Partner: Common projects. The relationship could be hierarchical or equal among the two 1. 
Sponsor: Who gives donation, money etc. to the organization2. 
Other3. 

Mentioned organization’s seat:  Name of the settlement z
Current or finished relationship  z

Current:  It is working at the moment 1. 
Finished: Closed, finished relationship (eg.: a closed common project)2. 
Not traceable3. 

If we couldn’t find any partner organizations mentioned on the homepage, we were looking for cities and towns. In 
this case we collected the attributes of the settlements mentioned. After creating the database from the homepage 
analysis, we completed the matrix with the columns of: 

Distance: Distance among seats of the homepage owner and the collected actor: Through Google map (car  z
route distance) in km
Country: Name of the country z
The seat of the actor can be found in the border region or not: 1. Yes, 2 No z

Every new actor constitutes a new record (new row) in the data file, i.e. every homepage network occupies the same 
number of rows as the number of the partners. (See CBC data structure excel file, homepage working sheet)

Additional information from phone interviews and homepages 

phone interviews – the questionnaire was about participation in cross border projects, and opinions about the ef-
fects or use of cross border relations. The network questions can be found at the end (q11-q14) of our questionnaire. 
(See in separate document)   
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Some recommendations for the phone interviewer

Always ask for a concrete contact person  z
If the recommended actor is a person, ask for its organization  z
The person you can reach could be different from the one was recommended. These changes should be fol- z
lowed. (we established a column for the given and the reached interviewee) 
The success of phone interviews should be followed as well (in the data file we established a column to mark  z
the given interview as successful (conducted by phone)2, successful (conducted by e-mail), or not successful 

Network definitions and measures3

Whole network: the database contains all of the nodes and the relations, which were mentioned in our research.
Core network: This database is a narrower one this contains those actors which were asked (except for round zero) and 
had the possibility to be mentioned.

degree
This module measures centrality of a network structure based on degree (of connections). Degree centrality is 
computed simply by the portion of nodes that are adjacent to each node.

Betweenness
This module analyzes centrality of a network structure based on pair-dependency among its nodes. Betweenness 
Centrality is measured by the extent to which a node lies between all other pair of nodes on their geodesic paths. 
Therefore, the more times a node appears in the paths, the higher centrality it has.

density
Density is the ratio of the number of lines present to the maximum possible.

modularity
This module supports the most popular CNM algorithm introduced by Clauset, Newman and Moore which maxi-
mizes modularity(which was also suggested by Newman) with greedy approach.

Brokerage
This module computes Gould & Fernandez’s brokerage measure. Given a 1-mode Network and a partition vector, 
it analyzes every triad and role of each node in that triad. For each node, it counts the number of times each node 
is involved in five kinds of brokerage relationship (Coordinator, Gatekeeper, Representative, Itinerant and Liaison). 
With this numbers, you can check the role of each node in input network.

2  Some of the interviewees asked us to send the questionnaire by e-mail. 
3  The description of these measures are based on the manual of Netminer social network analysis software.
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Partition Value: Partition value of each node is presented. z
Coordinator: If node ‘a’ receives a link from node ‘b’ in the same partition, and send a link to node ‘c’ in the same  z
partition, then add 1 Coordinator score to node ‘a’.
Gatekeeper: If node ‘a’ receives a link from node ‘b’ in different partition, and send a link to node ‘c’ in the same  z
partition, then add 1 Gatekeeper score to node ‘a’.
Representative: If node ‘a’ receives a link from node ‘b’ in the same partition, and send a link to node ‘c’ in differ- z
ent partition, then add 1 Representative score to node ‘a’.
Itinerant (Consultant): If node ‘a’ receives a link from node ‘b’ in different partition, and send a link to node ‘c’ in  z
that partition(same as ‘b’), then add 1 Itinerant score to node ‘a’.
Liaison: If node ‘a’ receives a link from node ‘b’ in different partition, and send a link to node ‘c’ in another differ- z
ent partition(different from’b’), then add 1 Liaison score to node ‘a’.

E-i index
External-Internal Index: E-I Index is to compare the number of links between actors of the same type and between 
actors of different type. The index ranges between -1 and 1, -1 indicating that all ties connect nodes of the same 
type and vice versa.

cohesion index
Cohesion Index: Cohesion Index is the extent to which ties are concentrated within a subgroup, rather than be-
tween subgroups.
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The media analysis

On sampling and coverage

The analysis was carried out in four periods (one week per season). We faced some difficulties because there are sev-
eral newspapers in Ukraine that appear randomly. All in all, most of the Ukrainian papers are weekly and there is one 
which appears randomly (Kárpáti Igaz Szó) and one that we found only once (Kárpátaljai Hírmondó). In Hungary, one 
paper is weekly (Vasárnapi Újság) and the other one is daily (Kelet Magyarország). All papers on both sides have a lot of 
advertisements and focus a lot on regional topics but they all also deal with boulevard (especially Naplopó, Tanácsok 
(UA)), national and some with international news too [e.g. nyiregyhazinapilap.hu (HU), Kárpátalja (UA)]. 

List and basic characteristics of the Hungarian and Ukrainian (Transcarpathian Table a1. 
Hungarian) media sample

name number of articles/number of relevant articles
Total

Hungarian media Wave i Wave ii Wave iii Wave iv

Daily newspapers
Kelet Magyarország 307/4 384/5 290/1 292/5 1273/15

Vasárnapi Kelet – 60/2 – – 60/2

Daily Online

http://www.szon.hu/ 193/3 182/7 183/13 178/3 736/26

http://www.indexkelet.hu/ 37/1 35/3 33/0 26/1 131/5

http://www.nyirport.hu/ 7/0 7/0 4/0 4/0 15/0

http://nyirhir.com/ 96/0 140/4 134/4 127/0 497/8

http://www.nyirseghir.hu/ 71/3 42/1 44/2 42/2 199/8

http://www.
nyiregyhazinapilap.hu/

226/2 235/1 289/1 694/4 1444/8

http://infonyiregyhaza.hu/ 194/1 209/4 160/1 113/1 676/7

Total (HU) 1131/14 1294/27 1137/22 1476/17 5038/79

continue

http://www.szon.hu/
http://www.indexkelet.hu/
http://www.nyirport.hu/
http://nyirhir.com/
http://www.nyirseghir.hu/
http://www.nyiregyhazinapilap.hu/
http://www.nyiregyhazinapilap.hu/
http://infonyiregyhaza.hu/
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name number of articles/number of relevant articles
Total

Hungarian media Wave i Wave ii Wave iii Wave iv

ukrainian (Transcarpathian)  
Hungarian media

Weekly newspapers

Beregszász* 12/0 18/1 16/0 14/0 60/1

Kárpátinfo* 33/1 30/2 29/2 29/0 121/5

Beregi Hírlap* 11/2 16/1 20/0 14/0 61/3

Kárpátalja 52/5 41/0 - - 93/5

http://www.karpataljalap.net 35/2 39/1 34/5 32/4 140/12

Naplopó 52/2 62/0 – – 114/2

Randomly appearing
Kárpáti Igaz Szó* 62/2 102/6 71/3 92/2 327/13

Kárpátaljai Hírmondó 43/10 – – – 43/10

Total (UA) 300/24 308/11 170/10 181/6 959/51

Total 1431/38 1602/38 1307/32 1657/22 5997/130

* There is also an online version.

On data analysis

After collecting data, the analysis was done with one of the computer-based text analysis software, called MAXQDA. 
The basic tools are the coding system and the attributes. The coding system is generated by the expert after getting 
familiar with the text. The basic unit of the analysis is the article: the attributes, such as period, number of appearances, 
etc. are assigned to each article. This program also has both qualitative and quantitative tools. Among the first ones, 
we find visual tools which can be used for comparative analysis. They show how the codes are related to each other. 
For example we can find correlation between articles with EU references and cross border cooperation. Grammatical 
tools help us find words, frequency of words, correlation between the words, etc. We can also create a dictionary with 
the help of a special MAXQDA feature called MAXDictio. It is specifically helpful when we want to see the frequency of 
those words that we find relevant in our study. From the quantitative tools we used the activation by variables tools: 
which means that we can select the articles by their attributes. Some of the visual tools can also be used for this pur-
pose. They show which codes appeared the most frequently along the articles.

http://www.karpataljalap.net
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Frequency of codesTable a2. 

parent code Sub-code Sub-sub-code Sub-sub-sub-
code

Sub-sub-sub-
sub-code

all coded 
segments

all codings 
%

cross border 1 0,29

Cross border Solidarity 9 2,64

Cross border Diplomacy 19 5,57

Cross border Cooperation 11 3,23

Cross border Cooperation Partners 23 6,75

Cross border Cooperation Event-story 0 0

Cross border Cooperation Event-story Official 26 7,63

Cross border Cooperation Event-story Cultural-civil 36 11,73

Cross border Cooperation Event-story Cultural-civil gastro 4 1,17

Cross border Cooperation Event-story Cultural-civil Educational 21 6,16

call for grant 6 1,76

Call for grant Description 4 1,17

crossing border 1 0,29

Crossing border Migration 2 0,59

Crossing border Other crimes 7 2,05

Crossing border Illegal 4 1,17

Crossing border Illegal Migration 1 0,29

Crossing border Illegal Weapon 6 1,76

Crossing border Illegal Smuggling 25 7,33

Crossing border Transport info 15 4,40

Eu 11 3,23

EU Positive affects 6 1,76

EU EU-UA relationship 12 3,52

EU Cooperation-project 25 7,33

EU Cooperation-project Goal 19 5,57

EU Cooperation-project
Financial 
support

11 3,23

EU Cooperation-project Results 19 5,57

EU Cooperation-project Partners 13 3,81

Total 341 100

This table shows the code system. How many times the given code or sub-code was used for coding a segment (be 
it a word, a sentence, a paragraph or the whole article). 
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Background data

Articles appearing more than onceTable a3. 

Topic country of 
publication appearance document title*

Cross border/cooperation HU
1 
1

The Ukrainian-Hungarian project could become an example  
The Hungarian-Ukrainian flood-control program…

Cross border/cooperation + diplomacy HU
1 
1

Goal: to strengthen the national identity  
L. Simon: about the Hungarian relations 

Cross border/cooperation + Diplomacy HU 3 Oath of citizenship 

Cross border/cooperation/cultural UA
1 
1

Pufajka is none of the region’s national dress  
Hungarian rhapsody 

Cross border/cooperation/cultural Both
1 
1

The Sári wedding received Havasigyopár prize  
Won seven prizes 

Cross border/cooperation/cultural HU 5 Theatre festival in Kisvárda 

Cross border/cooperation/cultural UA 2 “40. Sweet mother tongue” competition 

Crossing border/transport Both
1 
1 
1

New Ukrainian-Hungarian crossing point  
New Ukrainian-Hungarian crossing point is pushed  
 by Gajdos István  
Let a new crossing point open 

Crossing border/transport HU 2 Vehicles in traffic jam 

Crossing border/transport HU 3 They are waiting for 5 hours 

Crossing border/transport HU 2 The camions do not have to wait any longer 

Crossing border/illegal HU 4 Cigarette smugglers were caught 

Crossing border/illegal HU 2 They caught cigarette smugglers II 

Crossing border/illegal HU 2 Smuggled cigarette in a mini van 

Crossing border/illegal HU
2 
2

Used it for smuggling  
Too much confidence of the cigarette smuggler 

Crossing border/illegal HU 2 Border police 

Crossing border/illegal HU 3 Stolen car 

Crossing border/illegal HU
4 
2

He arrived with a weapon at the border  
They found a Flober pistole  

EU/cooperation HU
4 
1

Ukrainian students at the college  
Integration of Ukrainian children 

EU/cooperation HU
1 
1 
1

They could develop from Union resources  
New Union resources  
New Union capital 

EU/cooperation UA 2 New doors and windows 

EU/UA-EU relationship + Cross border/diplomacy Both 2
Martonyi: because of the Eastern partnership…  
Martonyi: the Eastern partnership could be…
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This table demonstrates those articles that were published at least twice. If the article was from the same source, it 
is shown only once. If the article was written differently and had a different title, all the titles are written. In the first 
column we can see the code(s) that were associated with the articles. The second column shows in which country or 
countries the article was published. In the third column we can find how many times the article was published and 
the last column shows the titles.

The most frequently appearing words by country Table a4. 

Word Frequency (N) ua (%) Hu (%) Total (%)

Magyar/Hungarian 304 85 15 100

Kárpátaljai/Carpathian 135 93 7 100

Ukrán/Ukrainian 88 58 42 100

Határon/at the border 69 60 40 100

Elnöke/president 57 80 20 100

Európai/European 56 66 34 100

Beregszászi/from Beregovo 51 92 8 100

Nemzeti/national 51 51 49 100

Program/program 50 42 58 100

Magyarország/Hungary 45 82 18 100

Megyei/regional 44 61 39 100

Részt/part 44 84 16 100

Ukrajna/Ukraine 40 80 20 100

Magyarországi/Hungarian 39 87 13 100

Keretében/the part of 36 61 39 100

Élő/living 35 57 43 100

Forint/Forint 34 9 91 100

Ungvári/Uzhhorodskyi 34 82 18 100

Fontos/important 31 68 32 100

Kulturális/cultural 29 59 41 100

Oktatási/educational 28 71 39 100

Magyar-ukrán/Hungarian-Ukrainian 27 7 93 100

Célja/its goal 26 42 58 100

Kárpátalja/Carpathia 25 84 16 100

Kmksz/(organization) 25 96 4 100

Város/city 25 48 52 100

Alapítvány/Foundation 24 96 4 100

continue
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Word Frequency (N) ua (%) Hu (%) Total (%)

Állami/state (adj) 24 86 14 100

Nyíregyháza/Nyíregyháza 24 4 96 100

Együtt/together 23 70 30 100

Helyi/local 23 48 52 100

kárpát-medencei/Carpathian 23 91 9 100

Rákóczi/Rákóczi 23 96 4 100

Szövetség/Association 23 83 17 100

Című/titled 22 45 55 100

Együttes/band 22 100 0 100

Gyerekek/children 22 64 36 100

Magyarok/Hungarians 22 82 18 100

Mi/us 22 82 18 100

Intézmény/institution 21 81 19 100

Iskola/school 21 81 19 100

Színház/theatre 21 5 95 100

Határ/border 20 45 55 100

Szociális/social 20 10 90 100

Figure a1. 
Tag cloud in all 
documents (in 

original language)
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Figure a2. 
Tag cloud in 

the Hungarian 
documents (in 

original language)

Figure a3. 
Tag cloud in 

the Ukrainian 
documents (in 

original language)



Határhatások  467

m2. melléklet:  
„a határ mint komplex rendszer” 
kutatás módszertana1

1 Mint azt a bevezetőben írtuk, a kötetben szereplő tanulmányok két kutatás eredményeit ötvözik. Ennek megfelelően a módszertani 
melléklet is két részre tagolódik: előbb bemutatjuk a TÁRKI által végzett EUBORDERREGIONS-kutatás módszertanát, majd az ELTE TáTK 
kutatásának („A határ mint komplex rendszer”) azokat az elemeit, amelyek nem, vagy másként szerepeltek az előbbiben.
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Lakossági adatfelvétel

kutAtáSunkbAn A magyar—ukrán és a magyar—szlovák határ mindkét oldalán egy-egy kb. 50 kilométeres sáv (iga-
zából egy félórás izokron, lásd Szalkai írását kötetünk 3. fejezetében) tartalmazta azokat a településeket, amelyek  
a mintavétel első lépcsőjét szolgáltatták. Ez az a határtól való távolság, amely feltételezésünk szerint még lehetőséget 
kínál, hogy akár naponta átjárjon valaki a határon dolgozni, vagy amin belül a határ másik oldalán való bevásárlás még 
megérheti valakinek. 

A mintavétel kerete a megjelölt földrajzi terület 18 és 65 év közötti felnőtt lakossága volt, amelyen belül Ukrajnában 
és Szlovákiában külön kvótával kezeltük az ukrán/szlovák és a magyar anyanyelvűeket. 

Valamennyi alminta esetében kétlépcsős rétegzett mintavételt alkalmaztunk. Az első lépcsőben a településmintát 
alakítottuk ki. Ukrajnából 16, az ukrán határ magyar oldaláról 12, Szlovákiából 15, a magyar–szlovák határ magyar olda-
láról pedig 12 települést választottunk ki, véletlenszerűen. Az egyes településeken meghatároztuk az ott élő aktív korú 
és nem munkanélküli lakosság lélekszámával arányos mintaelemszámokat.
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Magyarország

A megjelölt településekről a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) lakcímnyilván-
tartásának segítségével leválogattuk a lakott ingatlanokat. Ezután településenként személyi szintű, a pótcímek miatt 
négyszeres, egyszerű véletlen mintát vettünk a 18 és 65 év közötti népességből (1. táblázat). Ügyeltünk arra, hogy a ne-
mek és a korcsoportok mintabeli megoszlása valamennyi településen megegyezzen a KEKKH adatbázisban tapasztalt 
megoszlással, és hogy egy háztartásból csak egy személy kerüljön kiválasztásra.

A két magyarországi alminta demográfiai megoszlása településenként  1. táblázat 
(elvárt elemszámok) 

KSH-kód név melyik határ mellett teltip n férfi nő 18-25 26-31 32-41 42-51 52-65
2048 ALSÓBERECKI szlovák-magyar község 15 7 8 2 2 3 2 6
2373 BODROGHALOM szlovák-magyar község 25 12 13 5 5 5 3 7
1440 BODROGOLASZI szlovák-magyar község 25 14 11 4 3 7 5 6
3013 HERCEGKÚT szlovák-magyar község 10 4 6 1 3 0 3 3
3050 KAROS szlovák-magyar község 10 5 5 1 3 3 1 2
1960 MAKKOSHOTYKA szlovák-magyar község 10 3 7 3 2 3 1 1
1236 PÁLHÁZA szlovák-magyar város 15 9 6 1 1 4 4 5
2747 SÁROSPATAK szlovák-magyar város 60 31 29 10 9 13 11 17
512 SÁTORALJAÚJHELY szlovák-magyar város 70 34 36 14 8 16 12 20

2805 TOLCSVA szlovák-magyar község 25 14 11 7 2 3 7 6
3000 VAJDÁCSKA szlovák-magyar község 25 11 14 5 3 4 5 8
1514 VÁMOSÚJFALU szlovák-magyar község 10 5 5 2 2 3 1 2
1852 EPERJESKE ukrán-magyar község 20 10 10 4 3 4 4 5
1897 FEHÉRGYARMAT ukrán-magyar város 60 30 30 10 8 13 12 17
1079 FÜLESD ukrán-magyar község 10 4 6 2 3 0 1 4
1942 KISAR ukrán-magyar község 20 12 8 2 3 6 3 6
975 KISSZEKERES ukrán-magyar község 20 9 11 3 2 4 3 8

1921 NÁBRÁD ukrán-magyar község 20 8 12 2 3 6 3 6
2798 NAGYSZEKERES ukrán-magyar község 10 5 5 1 3 3 2 1
3269 PENYIGE ukrán-magyar község 10 5 5 3 2 2 2 1
2017 TISZABEZDÉD ukrán-magyar község 30 15 15 5 4 8 6 7
1321 TUNYOGMATOLCS ukrán-magyar község 30 14 16 5 5 8 4 8
893 VÁMOSOROSZI ukrán-magyar község 20 9 11 3 3 6 4 4

1620 ZÁHONY ukrán-magyar város 50 26 24 8 8 10 11 13

ÖSSZESEN 600 296 304 103 90 134 110 163
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Ukrajna

Az egyes településeken a minta nem és életkor szerinti megoszlását úgy határoztuk meg, hogy a lehető legpontosab-
ban megegyezzen Kárpátalja régió falusi, illetve városi lakosságának megfelelő megoszlásaival (2. táblázat). 

Az ukrajnai alminta demográfiai megoszlása településenként (elvárt elemszámok) 2. táblázat 

sorszám magyar név ukrán név teltip n magyar ukrán férfi nő 18-30 31-50 51-65
1 Tiszaásvány Тисаашвань község 10 10 5 5 3 4 3
2 Nagybakta Велика Бакта község 10 10 5 5 3 4 3
3 Nagygejőc Великі Геївці község 10 10 5 5 4 4 2
4 Kincseshomok Холмок község 10 10 5 5 3 4 3
5 Tiszasalamon Соломоново község 10 10 5 5 3 4 3
6 Kereknye Коритняни község 10 10 5 5 3 4 3
7 Szürte Сюрте község 10 10 5 5 3 4 3
8 Makkosjánosi Яноші község 10 10 5 5 3 4 3
9 Bátyú Батьово városi jellegű település 10 10 5 5 3 5 2

10 Gát Гать község 10 10 5 5 3 4 3
11 Tiszaújlak Вилок nagyközség 10 10 5 5 3 4 3
12 Nagydobrony Велика Добронь község 15 15 8 7 5 6 4
13 Csap Чоп járási jogú város 15 15 7 8 4 6 5
14 Nagyszőlős Виноградів város 50 20 30 24 26 16 19 15
15 Beregszász Берегове járási jogú város 50 40 10 24 26 16 19 15
16 Ungvár Ужгород járási jogú város 60 20 40 29 31 18 24 18

ÖSSZESEN 300 200 100 147 153 93 119 88

Szlovákia

A minta nem és életkor szerinti megoszlását a Szlovák Statisztikai Hivatal településsoros nem-kor statisztikája alapján 
határoztuk meg.

A kérdezőbiztosok felkészítése és az adatfelvétel

A projektben részt vevő kérdezőbiztosok a munkára egyedi felkészítést kaptak. A munkában csak azok vehettek részt, 
akik kérdezőbiztosi eligazításon vettek részt. A kérdezőbiztosi tájékoztatót az instruktorok és a projektvezető végezte 
el. A szóbeli eligazításon kívül mindkét instruktor és minden kérdezőbiztos írásos anyagot is kapott a kutatással kap-
csolatos tudnivalókról, ezzel is elősegítve a minél jobb minőségű terepmunka elvégzését. 

Ukrajnában nem találtunk olyan országos Kijevi központú kutatócéget, amely ilyen kis volumenű és csak Kárpátaljá-
ra kiterjedő munkát elvállalt volna. Mivel helyi, kárpátaljai piac- vagy közvélemény-kutató céget sem sikerült találnunk, 
ezért a kérdezést két közvélemény-kutatásban korábban már tapasztalatokat szerzett helyi értelmiségi segítségével 
koordináltuk. Egyikük ungvári, másikuk beregszászi illetőségű. A két instruktor földrajzi elhelyezkedés alapján felosztot-
ta egymás közt a mintatelepüléseket. A projektben részt vevő kérdezőbiztosok a munkára egyedi felkészítést kaptak. 
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A munkában csak azok vehettek részt, akik kérdezőbiztosi eligazításon vettek részt Ungváron, illetve Beregszászon.  
A kérdezői eligazításokon az Ariosz kutatásvezetője is részt vett.

A szlovákiai kérdezést a Fórum Kisebbségkutató Intézet, Samorin (http://foruminst.sk/) koordinálásában bonyolí-
tottuk le. A munkában csak azok vehettek részt, akik túlestek a kérdezőbiztosi eligazításon Kassán. A kérdezői eliga-
zításokon az Ariosz kutatásvezetője, valamint az alvállalkozó Fórum Kisebbségkutató Intézet terepmunka-vezetője is 
közreműködött.

Az adatfelvétel

A kérdőívet az Ariosz Kft. és a megbízó közösen dolgozta ki. A kérdezők munkáját kártyalapfüzettel segítettük. Mind a 
kérdőívet, mind a kártyalapfüzetet lefordíttattuk ukrán, illetve szlovák nyelvre.2 

Magyarország

A kérdezőbiztosoknak egy-egy településen megadott számú kérdőívet kellett lekérdezniük. Minden településhez any-
nyi címkártya készült, amennyi a kérdezendő elemszám volt. A címkártyán 4 általunk megadott cím és egy kvótasor 
volt. Az adott címeken – illetve ha azokon a felkeresések sikertelenek voltak, akkor a kvótás címen – a kérdezőnek  
a címkártyán megadott korú és nemű kérdezettet kellett lekérdeznie. 

A címeket a címkártyán lévő sorrendben kellett felkeresni, tehát először a főcímet, utána az 1. pótcímet, majd a 
2. pótcímet stb. A főcímet kétszer kellett felkeresni, ha az első felkeresés alkalmával a háztartásból senkit nem ért el  
a kérdező. Kvótázni csak akkor lehetett, ha a címkártyán lévő 4 cím egyikén sem sikerült interjút készíteni. Ebben az 
esetben a főcímtől jobbra indulva, a hármas séta szabályait betartva kellett olyan kérdezettet keresnie a kérdezőbiz-
tosnak, akinek a neme és korosztálya a címkártyán megadottal megegyezik.

Minden címkártyát az elkészült kérdőívvel együtt kellett leadnia a kérdezőnek. A címkártyán rögzítenie kellett  
a felkeresések dátumát, és egy kódlista segítségével a terminációs kódokat, amelyeket átvételkor rögzítettünk. A cím-
kártyán lévő azonosítókat a kérdőíven is rögzíteni kellett. Átvételkor a címkártyán és a kérdőíven lévő adatokat ellen-
őriztük.

Amennyiben kvótával készült interjú, úgy átvételkor a címet is rögzítettük, illetve a sétát ellenőriztük.
A címkártyán lévő telefonszámok alapján történt a terep ellenőrzése.
A sikeres interjúk korcsoport szerinti megoszlása több település esetében is 1-2 darabbal eltér a előírthoz képest. 

Összességében a fiatalabb korcsoportok kissé alulreprezentáltak, az idősebbek kissé felülreprezentáltak a magyar 
almintában. Az eltérés korrigálása érdekében indokoltnak látjuk az adatfájl súlyozását.

2 A szlovákiai kérdezők valamennyien magyar anyanyelvűek voltak, ezért a szlovákiai kérdőívben az instrukciók megmaradtak magyar nyel-
vűnek.

http://foruminst.sk/
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Ukrajna

A kérdezőknek a településenként kiadott kvótatábla alapján kellett a megadott nemű, korú, nyelvű személyekkel inter-
jút készíteni. A kiadott címek és az adatfájl demográfiai összetétele között nincs jelentős eltérés.

Szlovákia

A véletlen séta a leírt szabályoknak megfelelően valósult meg. Szlovákiában a kívántnál valamivel kevesebb középko-
rút és valamivel több fiatalt sikerült lekérdezni.

Minőségellenőrzés

Június 5-től az öt főből álló ellenőrzőcsoport megkezdte a munkát. Feladatuk a beérkezett magyarországi kérdőívek 
átvétele, átnézése, logikai összefüggéseinek pontosítása volt. 

A kitöltéskontroll alkalmával egyben a kérdezők ellenőrzése is megtörtént. Az ellenőrzés során rákérdeztünk arra, 
hogy ott járt-e személyesen a kérdezett, mennyire volt elégedett a kérdezett munkájával, hány percig tartott a kérde-
zés, hányan élnek közös háztartásban, abból hány a 14 év alatti. A kapott adatokat a rögzítettel összevetettük, eltérést 
nem találtunk. Ebben a kutatásban nem találtunk olyan kérdezőt, aki ne járt volna a kérdezettnél, a kérdezési idők is 
megfelelők voltak, az adatok sem mutattak eltérést a rögzítettekhez képest.

A kérdőívenként talált korrigálható és korrigálhatatlan hibák száma egyaránt átlagosan 4 volt. Adategyeztetés 115 
kérdőív esetén telefonon zajlott, ekkor részben a terepellenőrzés is megtörtént.

Tipikus korrigálható hibák:
A10: csak akkor kérdezendő, ha az A9.4 nagyobb, mint 0, ennek ellenére több esetben a kérdezők 0-val töltötték  z
fel az A10-est, ugyanez igaz az A11 és az A.12 relációjában is.
A nemleges válaszok jelölése elmaradt ( pl. A15, A16, A64–66) z
A51 és A52 ugyanaz, ilyen esetekben az A52-ben a 0 = „nem tartozik más nemzetiséghez”-re javítva z
A25–26 első sora kitöltött z
A29–32: 1, 2 jelölve oszloponként, és utána a harmadik helyett 9-es, nyilván a 9-es 3-asra javítva z
A50: 4.a sora lekérdezve, holott Magyarországon ez okafogyott kérdés z
A73: ha 2-es, akkor A74 üres kell, hogy legyen, ha 0-át írt be a kérdező, akkor ez kihúzva z
A27: ha 2-es, akkor A28 üres kell, hogy legyen, ha 0-át írt be a kérdező, akkor ez kihúzva z
A családi táblába beírták a 14 éven aluliakat is, ezek kihúzva z
A 46: ha 1-es volt, csak akkor kellett kérdezni A47-et, 48-at, néhány esetben mégis 0-val töltötte fel ezeket a  z
kérdéseket a kérdező, 0-k ilyen esetekben kihúzva
A72.5: csak akkor kérdezendő, ha a kérdezett dolgozik, ha nem, akkor az itt lévő érték kihúzva z
A48: első sorának Magyarországon üresnek kellett lennie, ha érték szerepelt itt, akkor azt kihúztuk z
Fel nem teendő kérdéseknél a kérdező 9-eseket jelölt, holott ezeknél nem kellett semmilyen jelölés z
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Korrigálhatatlan hibák esetén telefonos egyeztetést kezdeményeztünk, így több esetben tudtunk adatot pótolni, 
amennyiben nem lehetett a kontaktust a kérdezettel felvenni, úgy adathiány esetén 9-es kódot jelöltünk. A kitöltés 
kontroll 100%-os volt.

Az adatfelvétel eredménye

Magyarország

A kutatás határidőre a megfelelő elemszámmal elkészült (3. táblázat). A kutatás nyugodt körülmények között, atrocitás 
és különleges események nélkül zajlott le. Az időzítés megfelelő volt, még nem csúszott bele a kérdezési idő a sza-
badságolásokba (a terepmunka időtartama: 2011. május 25. – 2011. június 18. volt.), így viszonylag kevés esetben volt 
meghiúsulási ok az, hogy a kérdezőnk nem találta otthon a kérdezettünket. A kérdezések főleg hétvégén zajlottak, 
aminek logisztikai oka is volt: nyilván ebben az időszakban sokkal nagyobb volt az esély a kérdezettek megtalálására 
is. A kérdezésben 19 kérdező vett részt, akiket 2 instruktor irányított.

A magyarországi adatfelvétel eredményének alapadatai3. táblázat 

a sikertelenség kódja és oka Felkeresések 
száma

1 Nem létező/azonosíthatatlan cím 4

2 A háztartás nem elérhető 60

3 A címen cég/vállalat működik 2

4 Nem engednek be / nem lehet elkezdeni az interjút 175

5 A címkártyán megadott nemű és korú személy nem érhető el 17

6 A címkártyán megadott nemű és korú személy nem egyezik bele a kérdőívkitöltésbe 258

7 Válaszmegtagadás nem a címkártyán megadott személy részéről 134

8 „Tiltott” terület [média, piackutatás] 0

9 A háztartásban nem lakik a megadott korú és nemű személy 129

10 A kiválasztási résznek megfelelő célszemély a kutatás időtartama alatt egyáltalán nem érhető el 91

11 Megszakadt kérdőív 1

12 A célszemély a kérdezésre alkalmatlan (pl. beteg, mentális problémák, ittas stb.) 18

13 Lakatlan épület 40

14 Nem magyar állampolgár lakik az adott címen 0

15 Egyéb ok 20

50 Sikeres interjú 601

Összesen 1550
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A 3. táblázatból látszik, hogy az összes felkeresésnek csak 39 százaléka esetében készült ténylegesen interjú, tehát 
átlagosan két és fél felkeresés vált szükségessé egy sikeres interjúhoz. A válaszmegtagadók száma volt a legnagyobb, 
17 százalék, de ez az érték alacsonyabb, mint egy országos kutatásnál. A kisebb településeken magasabb volt a sike-
rességi ráta, mint városban.

A sikeres interjúk megoszlása:
Főcímen készült: 41% z
1. pótcímen készült: 18% z
2. pótcímen készült 18% z
3. pótcímen készült: 12% z
Kvótával készült: 12% z

Ukrajna

A kutatás határidőre a megfelelő elemszámmal elkészült (4. táblázat). A kutatás nyugodt körülmények között, atrocitás 
és különleges események nélkül zajlott le. Ungváron egy lakótelepi körzetből érkezett csak olyan kérdezői visszajelzés, 
mely az átlagos nehézségeket meghaladó idegenkedésre, elutasítási rátára utalt. A terepmunka időtartama: 2011. júni-
us 17. – 2011. június 28. volt. A kérdezésben 27 kérdező vett részt, akiket 2 instruktor irányított. A felkeresések 36 száza-
léka volt sikeres, a felkeresett háztartások 20 százaléka a kvótakövetelményeknek nem felelt meg, a válaszmegtagadás 
aránya 12 százalék volt.

Az ukrajnai adatfelvétel eredményének alapadatai4. táblázat 

a sikertelenség kódja és oka Felkeresések 
száma

2 Nincs otthon senki 50

3 A címen cég/vállalat működik 39

4 Nem engednek be, nem lehet elkezdeni az interjút 102

5 A kvótában megadott nemű, korú és anyanyelvű személy nincs otthon 39

6 A kvótában megadott nemű, korú és anyanyelvű személy nem egyezik bele a kérdőívkitöltésbe 47

7 Válaszmegtagadás nem a kvótába illő személy részéről 28

8 „Tiltott” terület (média, piackutatás) 1

9 A háztartásban nem lakik a megadott korú, nemű és anyanyelvű személy 171

10 A kvótának megfelelő célszemély a kutatás időtartama alatt egyáltalán nem érhető el 15

11 Megszakadt kérdőív 0

12 A kvótának megfelelő személy a kérdezésre alkalmatlan (pl. beteg, ittas, mentális problémák stb.) 7

13 Lakatlan épület 33

15 Egyéb ok 11

50 Sikeres interjú 300

Összesen 543
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Szlovákia

A kutatás két hét késéssel, a megfelelő elemszámmal elkészült. Michaľany községben a kérdezőnek konfliktusa támadt 
a falubeliekkel, ezért csúszott az adatfelvétel befejezése. A terepmunka időtartama: 2011. június 16. – 2011. június 30. 
volt. A kérdezés 11 kérdező részvételével történt, a szlovákiai alvállalkozó irányításával. A szlovákiai felkereséseknek 
közel 50 százaléka sikeres volt.

Kiválasztási utasítás és a véletlen séta leírása 

A kutatás véletlen sétás mintavétellel valósul meg. Minden kiindulópontból 5 kérdőív készítendő el.
Minden kérdező a körzetéhez kap egy címlista űrlapot, amelyen vezetnie kell a séta során felkeresett címeket,  

a sikeres és sikertelen felkereséseket. Ezen a címlista űrlapon szerepel a kiindulópont is. Innen kell elkezdeni a sétát, 
tehát a kiindulóponton kérdőív még nem kérdezhető. Innen kiindulva a kérdezőbiztosnak szigorúan követnie kell az 
utasításokat ahhoz, hogy megtalálja azokat a címeket, melyekre be kell csengetnie. A séta alapja, hogy minden harma-
dik lehetséges háztartást kell ettől kezdve felkeresni, kereszteződéseknél a jobbra fordulás elvét betartva.

Családi házas övezet

Először azonosítani kell a kiindulópontot, az utca megfelelő oldalát és a haladási irányt! Ezt a következőképpen kell 
tenni:

A megadott kiinduló címet kell először megkeresni. Ha ez megvan, akkor arccal az utca vége felé kell állni (amerre 
nőnek a házszámok). Ha így a kiindulópont jobb kéz felé esik, akkor indulhat a séta. Tehát a kiindulópont után a 3. 
háztartásba már be lehet csengetni, és megpróbálkozni az interjúkészítéssel. Ha a kiindulópont a bal kezünk felé esik, 
akkor át kell menni az utca túlsó oldalára, és a kiindulópontunkkal szembeni ház lesz az, ahonnan a 3-as séta indulhat, 
mert ez a cím fog a jobb oldalra esni. 

A séta kiindulópontjának ilyen módon való meghatározására azért van szükség, mert ha nem a jobb oldalra esik  
a kiinduló cím, akkor a séta folytatásánál a jobbra fordulás elve nem tud érvényesülni. 

Tehát elindult a séta, minden 3. kapunál vagy ajtónál becsengetünk, és megpróbálunk interjút készíteni. 
Ha útkereszteződéshez értünk, akkor ott jobbra kell folytatni a sétát, újabb útkereszteződésnél újra jobbra. 
Elvileg visszajuthatunk a kiindulópontra, ha 4-szer fordultunk jobbra. Ilyen esetben (bár ez nagyon ritka) az eredeti 

kiindulópont melletti háztartás lesz az újabb „sétakör” kiinduló pontja, és innen ismét indulhat a séta, továbbra is 
minden harmadik háztartásban megkísérelve az interjút. Ez még egyszer ismétlődhet, de ekkor a kiindulóponttól a 2. 
háztartás lesz az új kiindulópont. 

Ha még így sem sikerült lekérdezni az előírt elemszámot, akkor az első kereszteződésnél nem kell jobbra fordulni, 
hanem egyenesen előre kell menni, és egy újabb sétakört kezdeni. Csak akkor lehet az utca bal oldalára átmenni, ha 
zsákutcába vezet a séta (zsákutcán azokat az utcákat is értjük, amelyekből nincs kijárás, vagy amelyek kivezetnek a 
településről). Ebben az esetben el kell indulni a kijelölt pontról, bemenni a zsákutcába a jobb oldalon. El kell menni  
a zsákutca végéig, átmenni a túloldalra, és ott visszafelé kell jönni. Azután jobbra kell fordulni és folytatni a keresést a 
jobb oldalon.
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Emeletes házak, lakótelepek, lakóövezetek (háztömbök, panelházak,  
bérházak, nagyobb lakókomplexumok)

A kiindulópontot kell megkeresni (házszám, emelet, ajtó meg kell, hogy adva legyen). Innen kell elindulni, és az óramu-
tató járásával megegyezően (azaz jobbra) haladva becsengetni az adott emelet kiindulóponttól számított harmadik 
lakásába. Ha az adott emeleten nincs harmadik lakás, akkor a sétát mindig fölülről lefelé kell vezetni, azaz az alatta levő 
emeleten kell a számolást folytatni!

Fontos szabály az is, hogy egy lépcsőházban csak két sikeres interjú bonyolítható le. A második sikeres interjú után 
ki kell jönni az adott lépcsőházból az utcára és folytatni a sétát a következő lépcsőház legfelső emeletén, illetve ha más 
típusú házak következnek, akkor a családi házas övezetnek megfelelő séta leírást követve kell eljárni! 

A megfelelő interjúalany kiválasztása

A csengetés után többféle dolog történhet. Előfordulhat, hogy senki sem nyit ajtót. Ekkor folytatni kell a sétát a meg-
adottaknak megfelelően. Ha valaki ajtót nyit, akkor azt a családtagot kell keresni, aki elmúlt 18 éves, még nem töltötte 
be a 66. évét és a neme-kora, valamint az anyanyelve azonos a kvótában megadottal. 

Akivel interjúzol az MINDIG:
18 éves vagy idősebb legyen; z
66 évesnél ne legyen idősebb; z
ez a háztartás legyen az állandó lakóhelye (de nem kell, hogy hivatalosan be legyen jelentve, elég, ha ott él); z
feleljen meg a nem-kor és a nyelvi kvótának;  z
az interjú legyen négyszemközti, mások véleményét, zavaró jelenlétét ki kell zárni. z

Mint minden mintavételnek, úgy ennek is az a lényege, hogy egy bizonyos szabályt követ, amellyel véletlen módon 
választjuk ki a kérdezetteket. Ha a véletlenszerűség nem érvényesül, akkor a mintánk torzul, és ezzel együtt minden  
a lakosságra jellemző adat. 

Ha a kérdező nem tartja be a séta- és mintavételi szabályokat, és önkényesen választja ki a kérdezetteket, akkor egy 
olyan szubjektív elem épül be a mintavételbe, amely torzítani fogja a kutatás eredményeit.

Ezért a szabályok betartása KÖTELEZŐ!
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Település neve: …..……………………………………………             Település kódja: 

kérdőív nyelve: 1 – magyar

országkód: 1 – magyarország
2 – Szlovákia
3 – ukrajna

(FonToS: AKKOR IS LEHET INTERJÚT KÉSZÍTENI, HA A HÁZTARTÁS NEM TULAJDONOSA A LAKÁSNAK, HANEM BÉRLŐ-
JE!)

(FonToS: NEM LEHET INTERJÚT KÉSZÍTENI, HA AZ ADOTT CÍM ALATT NEM HÁZTARTÁS ÉL, HANEM KIZÁRÓLAG CÉG 
MŰKÖDIK!)

Üdvözlöm! ………………… vagyok az ARIOSZ Kutatóintézettől. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem meg-
bízásából társadalomkutatást végzünk, amelynek keretében 1200 véletlenszerűen kiválasztott családot keresünk fel. 
Szeretnénk egy kb. 20 perces kérdőíves beszélgetést lefolytatni az Ön családjának egyik tagjával. Nagyon hálásak 
lennénk, ha értékes válaszaival segítenék munkánkat! A kérdőívet névtelenül és bizalmasan kezeljük, a válaszokat csak 
összesített formában dolgozzuk fel. Hajlandóak lennének rendelkezésünkre állni?

SZLOVÁKIÁBAN ÉS UKRAJNÁBAN AZ INTERJÚT OLYAN SZEMÉLLYEL FOLYTASSA LE, AKI MEGFELEL A NEM/KOR KVÓTÁ-
NAK, VALAMINT A NYELVI KVÓTÁNAK!

Hányan élnek Önök ebben a lakásban, közös háztartásban, Önt is beleszámítva?

99 – NT/NV

Közülük hány a 14 év alatti gyerek?

99 – NT/NV
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AZ ÖSSZES 14 évESnél idŐSEBB SZEMÉLYRE KÉRDEZZE LE, AKIK A HÁZTARTÁSBAN ÉLNEK! A „HázTarTáSTaGok 
HáTTéradaTai” TÁBLÁBAN JELÖLJE A VÁLASZOKAT! Kérje a válaszadót, hogy azokat a családtagokat is sorolja fel, akik 
ideiglenesen vannak távol (kollégisták, kórházban vannak, másutt dolgoznak)! 

Most Önről és az Önnel egy háztartásban élőkről szeretnék néhány adatot megtudni. Kérem, a kérdezés egyszerűsítése 
végett sorolja fel a háztartástagok keresztnevét! Kérem, kezdje a saját nevével!
A többi családtag milyen nemű? KÁRTYALAP
Mi a többi családtagnak a VÁLASZADÓHOZ VALÓ VISZONYA? Kérem, válaszát a kártyalap segítségével adja meg!
MELYIK ÉVBEN SZÜLETETT Ön? És a többi családtag? KÁRTYALAP
Mi az Ön LEGMAGASABB befejezett ISKOLAI VÉGZETTSÉGE? És a többi családtagnak? KÁRTYALAP
Ön és a többi családtag a kártyán szereplő gazdasági státuszok közül melyikkel jellemezhető? KÁRTYALAP
Mennyire beszél Ön és a többi családtag MAGYARUL? Kérem, a kártyalap segítségével válaszoljon!
És mennyire beszél Ön és a többi családtag SZLOVÁKUL? 
Mennyire beszél Ön és a többi családtag UKRÁNUL? 
Mennyire beszél Ön és a többi családtag OROSZUL? 
Mennyire beszél Ön és a többi családtag RUSZINUL? 

A HÁZTARTÁSTAGOK HÁTTÉRADATAI (A KÓDOT ÍRJA BE A TÁBLÁBA!)
kErESzTnEvE 0 

nEmE
0 

válaSzadóHoz 
való viSzony

0 
SzÜlETéSi év

0 
iSkolai  

véGzETTSéG

0 
STáTuSz

0 
nyElvTudáS

Bármilyen nevet 

írhat, ami alapján 

a megkérdezett 

meg tudja külön-

böztetni az egyes 

háztartás-tagokat 

az interjú során.

1 – Férfi 

2 – Nő

1 – A válaszadó

2 – Válaszadó há-

zastársa/élettársa

3 – Válaszadó 

gyermeke

4 – Válaszadó 

szülője

5 – Válaszadó 

nagyszülője

6 – Válaszadó 

unokája

7 – Válaszadó 

egyéb rokona

8 – Nem rokona  

a válaszadónak

A születési év négy 

számjegyét rög-

zítse!

(Csak 1998-nál 

kisebb érték sze-

repelhet, mert 14 

évesnél fiatalabba-

kat nem tüntetünk 

fel a táblában)

kódolJa 
az adoTT 
orSzáGnak 
mEGFElElŐ 
kárTyalap 
alapJán

11 – Alkalmazott 

fizikai

12 – Alkalmazott 

szellemi (diploma 

nélkül)

13 – Alkalmazott 

diplomás értel-

miségi

21 – Önálló fizikai

22 – Önálló szel-

lemi

31 – munkanélküli

33 – Rokkant-

nyugdíjas

34 – Öregségi 

nyugdíjas

35 – Tanuló

36 – Egyéb eltar-

tott, háztartásbeli

4 – Nagyon jól beszéli a nyelvet

3 – Viszonylag jól beszéli a nyelvet

2 – Alig beszéli a nyelvet

1 – Nem beszéli a nyelvet

9 – NT/NV
1 

Magyar

2 
Szlovák

3 
Ukrán

4 
Orosz

5 
Ruszin

1. válaszadó: 1
2. háztartástag:
8. háztartástag:
9. háztartástag:
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KÁRTYALAP
Kérem, nézze meg a kártyalapot! AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN vállalt-e Ön vagy más családtagja munkát külföldön FŐÁLLÁS-
BAN? Ha igen, ki az a háztartásból, és melyik országban?
És MELLÉKÁLLÁSBAN?
És VÁLLALKOZÓKÉNT?
És vállal ALKALMI vagy IDŐSZAKI munkát?
A 0. KÉRDÉST CSAK AZOKRA A HÁZTARTÁSTAGOKRA KÉRDEZZE, AKIK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN ALKALMI VAGY IDŐSZAKOS 
MUNKÁT VÁLLALTAK (0 KÉRDÉS 4-ES OSZLOPÁBAN 1 ÉS 14 KÖZÖTTI KÓD SZEREPEL)!

KÁRTYALAP
Milyen jellegű alkalmi vagy időszakos munkát végzett AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN? Kérem, nézze meg a kártyalapot! Végzett 
IDÉNY JELLEGŰ MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁT? Ha igen, ki az a háztartásból, és melyik országban?
És dolgozott ÉPÍTKEZÉSEN vagy ÚTÉPÍTÉSEN?
És végzett MÁS FIZIKAI MUNKÁT?
És volt-e olyan, hogy határon túl VÁSÁROLT árut itthon ELADOTT vagy fordítva?
És dolgozott-e HÁZTARTÁSI ALKALMAZOTTKÉNT, idősgondozóként vagy babysitterként?
És végzett-e MÁS alkalmi vagy időszaki munkát?

MINDENKITŐL! 
KÁRTYALAP
És JELENLEG vállal-e munkát Ön vagy más családtag külföldön FŐÁLLÁSBAN? Ha igen, ki az a háztartásból, és melyik 
országban?
És MELLÉKÁLLÁSBAN?
És VÁLLALKOZÓKÉNT?
És vállal ALKALMI vagy IDŐSZAKI munkát?

A KÉRDÉST CSAK AZOKRA A HÁZTARTÁSTAGOKRA KÉRDEZZE, AKIK JELENLEG ALKALMI VAGY IDŐSZAKOS MUNKÁT 
VÁLLALNAK (A 0. KÉRDÉS 4-ES OSZLOPÁBAN 1 ÉS 14 KÖZÖTTI KÓD SZEREPEL)!
KÁRTYALAP
Milyen jellegű alkalmi vagy időszakos munkát végez JELENLEG? Végez IDÉNY JELLEGŰ MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁT? Ha 
igen, ki az a háztartásból, és melyik országban?
És dolgozik ÉPÍTKEZÉSEN vagy ÚTÉPÍTÉSEN?
És végzett MÁS FIZIKAI MUNKÁT?
És volt-e olyan, hogy határon túl VÁSÁROLT árut itthon ELADOTT, vagy fordítva?
És dolgozott-e HÁZTARTÁSI ALKALMAZOTTKÉNT, idősgondozóként vagy babysitterként?
És végzett-e MÁS alkalmi vagy időszaki munkát?
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HATÁRON TÚLI MUNKA
kErESzT-

nEvE
0 

munkavállaláS külföldön 
az ElmúlT 5 évBEn

0 
alkalmi vaGy idŐSzaki munka külföldön 

az ElmúlT 5 évBEn

0 
munkavállaláS külföldön  

JElEnlEG

0 
alkalmi vaGy idŐSzaki munka külföldön 

JElEnlEG

1 

Főállás

2 

Mel-

lékál-

lás

3 

Vállal-

kozó

4 

Al-

kalmi 

vagy 

idő-

szaki 

munka

1 

Idény 

jellegű 

mező-

gaz-

dasági 

munka

2 

Épít-

kezés, 

útépí-

tés

3 

Egyéb 

fizikai 

munka

4 

Piaco-

zás

5 

Ház-

tartási 

alkal-

ma-

zott, 

stb.

6 

Egyéb 

alkalmi 

vagy 

idő-

szaki 

munka

1 

Főállás

2 

Mel-

lékál-

lás

3 

Vállal-

kozó

4 

Al-

kalmi 

vagy 

idő-

szaki 

munka

1 

Idény 

jellegű 

mező-

gaz-

dasági 

munka

2 

Épít-

kezés, 

útépí-

tés

3 

Egyéb 

fizikai 

munka

4 

Piaco-

zás

5 

Ház-

tartási 

alkal-

ma-

zott, 

stb.

6 

Egyéb 

alkalmi 

vagy 

idő-

szaki 

munka

1

2

…

8

9

KÓDOLÁS A 

TELJES TÁBLÁ-

RA VONATKO-

ZÓAN 

(5. KÁRTYA-

LAP):

ADDITÍV KÓDOLÁS, TÖBB VÁLASZ IS LEHET!

1 – Magyarországon

2 – Szlovákiában

4 – Ukrajnában

8 – Más országban

0 – Sehol

99 – NT/NV

Ha több országot is megjelöl, akkor a fenti kódok ÖSSZEGÉT írja a táblázatba! (pl.: „Szlovákiában és Ausztriában” válasz kódja: 2 + 8 = 10)

MINDENKITŐL!
Ön ezen a településen született, vagy ideköltözött?

1 − Itt született  0
2 − Beköltözött

9 − NT/NV  0

Hány éve lakik ezen a településen?

éve költözött ide
98 − Kevesebb, mint 1 éve költözött ide
99 − NT/NV
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Járt-e már Ön Kassán?
És …?
És a családjából valaki más járt már Kassán?
És …?

0 
Ön 

0 
Valamelyik családtagja

Igen Nem NT/NV Igen Nem NT/NV

1 − Kassán 1 2 9 1 2 9
2 − Pozsonyban 1 2 9 1 2 9
3 − Ungváron 1 2 9 1 2 9
4 − Kijevben 1 2 9 1 2 9
5 − Debrecenben 1 2 9 1 2 9
6 − Budapesten 1 2 9 1 2 9
7 – Munkácson 1 2 9 1 2 9
8 – Miskolcon 1 2 9 1 2 9
9 – Nyíregyházán 1 2 9 1 2 9

Mi volt az a legtávolabbi hely, ahová élete folyamán Ön eljutott?

1 − település neve: …………………………….. 2 − ország: ……………………………..
999 − NT/NV 999 − NT/NV

A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZATOT SORONKÉNT TÖLTSE KI! TÖBB VÁLASZ LEHETSÉGES! ANNÁL AZ ORSZÁGNÁL, AHOL A 
KÉRDEZÉS TÖRTÉNIK, NEM LEHET JELÖLÉS! (pl. Magyarországon a 3. oszlopban)

KÁRTYALAP
Ön hol szokta intézni a napi bevásárlást? Kérem, a kártyalapról válassza ki a megfelelő választ vagy válaszokat!
És a nagybevásárlást?
És a….

AKÉRDÉST EGYFŐS HÁZTARTÁSBAN NEM KELL MEGKÉRDEZNI!
És a családtagjai hol szokták intézni a napi bevásárlást?
És a nagybevásárlást?
És a…
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TEVÉKENYSÉGEK

0 éS 0 kérdéSEknél iS 
TÖBB válSz lEHETSéGES!

0 

Ön hol szokta intézni/ hol szokta igénybe venni a…

0 

A családtagok hol szokták intézni/hol szokták igénybe venni a…

1 

Ezen  

a tele-

pülé-

sen

2 

Más 

telepü-

lésen az 

országon 

belül

Külföldön 

8 

Sehol

9 

NT/ NV

1 

Ezen  

a tele-

pülé-

sen

2 

Más 

telepü-

lésen az 

országon 

belül

Külföldön 

8 

Sehol

9 

NT/ NV
3 

Ma-

gyaror-

szágon

4 

Szlová-

kiában

5 

Ukraj-

nában

6 

Más 

ország-

ban

3 

Ma-

gyaror-

szágon

4 

Szlová-

kiában

5 

Ukraj-

nában

6 

Más 

ország-

ban

1 − Napi bevásárlást 1 2 3 4 5 6 8 9 1 2 3 4 5 6 8 9

2 − Nagybevásárlást 1 2 3 4 5 6 8 9 1 2 3 4 5 6 8 9

3 − Ruhavásárlást 1 2 3 4 5 6 8 9 1 2 3 4 5 6 8 9

4 − Elektronikai cikk 

vásárlását
1 2 3 4 5 6 8 9 1 2 3 4 5 6 8 9

5 − Orvosi ellátást 1 2 3 4 5 6 8 9 1 2 3 4 5 6 8 9

6 − Gyógyszertár 

igénybevétele/

gyógyszervásárlást

1 2 3 4 5 6 8 9 1 2 3 4 5 6 8 9

7 − Fodrászt, kozmetikust 1 2 3 4 5 6 8 9 1 2 3 4 5 6 8 9

8 − Étterembe járást 1 2 3 4 5 6 8 9 1 2 3 4 5 6 8 9

9 − Cigarettavásárlást 1 2 3 4 5 6 8 9 1 2 3 4 5 6 8 9

10 − Autószerelést 1 2 3 4 5 6 8 9 1 2 3 4 5 6 8 9

11 − Benzin-, üzemanyag-

vásárlást
1 2 3 4 5 6 8 9 1 2 3 4 5 6 8 9

12 − Banki és egyéb 

pénzügyi szolgáltatásokat
1 2 3 4 5 6 8 9 1 2 3 4 5 6 8 9

A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZATOT SoronkénT TÖLTSE KI!
Van a családban olyan gyerek, aki általános iskolába jár?
És aki középiskolába?
És aki főiskolára vagy egyetemre?
A KÉRDÉST AKKOR KÉRDEZZE MEG, HA VALAKI JÁR ILYEN TÍPUSÚ ISKOLÁBA! (0 = 1)

KÁRTYALAP
TÖBB VÁLASZ LEHETSÉGES! ANNÁL AZ ORSZÁGNÁL, AHOL A KÉRDEZÉS TÖRTÉNIK, NEM LEHET JELÖLÉS! (pl. Ma gyar-
or szágon a 3. oszlopban)
Hol jár(nak) általános iskolába? Kérem, a kártyalapról válassza ki a megfelelő választ vagy válaszokat!
Hová jár középiskolába?
Hová jár főiskolára vagy egyetemre?
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0 
Jár-e valaki…?

0 
Hol jár…?

Igen Nem NT/NV

1 
Ezen a 
telepü-
lésen

2 
Más 

telepü-
lésen 
az or-

szágon 
belül

Külföldön

9 
NT/NV

3 
Magyar-
orszá-
gon

4 
Szlová-
kiában

5 
Ukraj-
nában

6 
Más 

ország-
ban

1 – Általános iskolába 1 2 9 1 2 3 4 5 6 9
2 – Középiskolába 1 2 9 1 2 3 4 5 6 9
3 – Főiskolára, egyetemre 1 2 9 1 2 3 4 5 6 9

A KÉRDÉST CSAK AZOKNÁL A HÁZTARTÁSOKNÁL KÉRDEZZE, AHOL VALAKI (AKÁR A VÁLASZADÓ, AKÁR EGY MÁSIK 
HÁZTARTÁSTAG) A HATÁR MÁSIK OLDALÁN SZOKTA IGÉNYBE VENNI A „TEVÉKENYSÉGEK” TÁBLÁBAN SZEREPLŐ 1–11. 
SZOLGÁLTATÁSOK VALAMELYIKÉT! 

Miért vásárol, miért vesz igénybe szolgáltatást Ön vagy a családtagja a határon túl? Mert ….

Említi Nem említi NT/NV
1 − Olcsóbb 1 2

9
2 − Jobb minőségű 1 2
3 − Csak ott kapható 1 2
4 − Közelebb van 1 2

A KÉRDÉST CSAK OTT KÉRDEZZE, AHOL A HÁZTARTÁSNAK LEGALÁBB EGY TAGJA A HATÁR MÁSIK OLDALÁRA JÁR 
ISKOLÁBA! (a 0. kérdésnél legalább egy helyen szerepel jelölés a „külföld” oszlopokban) 

Miért a határon túlra jár(nak) a gyerek(ek) iskolába?
Említi Nem említi NT/NV

1 − Közelebb van 1 2

9

2 − Jobb színvonalú az oktatás 1 2
3 − Nyelvtudást ad a gyereknek 1 2
4 − Kevesebb gyerek van az osztályban 1 2
5 − Sok barátja odajár 1 2
6 − Több a „jó családból” származó gyerek az osztályban 1 2
7 − Ott az anyanyelvén tanulhat 1 2
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A KÉRDÉST CSAK AZOKNÁL A HÁZTARTÁSOKNÁL KÉRDEZZE, AHOL VALAKI (AKÁR A VÁLASZADÓ, AKÁR EGY CSA-
LÁDTAGJA) A HATÁR MÁSIK OLDALÁRA JÁR BANKBA! („TEVÉKENYSÉGEK” TÁBLA, 12. SOR, 0. ÉS 0. KÉRDÉS: MINDKÉT 
KÉRDÉST NÉZD!)

Miért bankol Ön vagy a családtagja a határ túloldalán?

Választja Nem választja NT/NV
1 − Magasabb a kamat 2 1

9

2 − Nagyobb biztonságban érzi a pénzét 2 1
3 − Rugalmasabbak a feltételek 2 1
4 − Kisebbek a banki költségek 2 1
5 − Inkább ügyfélbarát a szolgáltatás 2 1
6 − Közelebb van 2 1
7 − Oda kapja a fizetését 2 1

MINDENKITŐL!
AZT AZ ORSZÁGOT, AHOL A KÉRDEZÉS TÖRTÉNIK, NE KÉRDEZZE!
Előfordul-e, hogy Ön vagy a családból valaki foglalkozásszerűen átjár Magyarországra, például fuvarozik, kereskedik, 
árut szerez be?
És Szlovákiába jár át ilyen céllal?
És …?
És a családtagok közül mások?
És …?

0 
Ön 

0 
Valamelyik családtagja

Igen Nem NT/NV Igen Nem NT/NV

1 − Magyarországra 1 2 9 1 2 9
2 − Szlovákiába 1 2 9 1 2 9
3 − Ukrajnába 1 2 9 1 2 9
4 − Más országba 1 2 9 1 2 9

A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZATOT SORONKÉNT TÖLTSE KI!
Tervezi-e Ön vagy a családjából valaki, hogy pár hétre, vagy hónapra külföldre menjen dolgozni?
És…
AKÉRDÉST AZOKBAN A SOROKBAN KÉRDEZZE, AHOL AZ ELŐZŐ KÉRDÉSRE IGEN VOLT A VÁLASZ (0 = 1)

KÁRTYALAP
Mely országra vagy országokra gondolt? Kérem, válasszon a kártyalapról!
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HASZNÁLJA A KÁRTYALAPOT AZ ORSZÁGOK KÓDOLÁSÁHOZ!
HA HÁROMNÁL TÖBB ORSZÁGOT EMLÍT, AZT A HÁRMAT ÍRJA BE, AMELYEKET ELŐSZÖR MONDOTT!

Tervezi-e Ön…? 0 0 
99 – NT/NV

Igen Nem NT/NV 1. ország 2. ország 3. ország

1 − hogy pár hétre vagy hónapra külföldre menjen 
dolgozni (ingázni is)? Hova?

1 2 9

2 − hogy pár évre külföldre menjen dolgozni? Hova? 1 2 9
3 − hogy külföldön éljen? Hova? 1 2 9

A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZATOT OSZLOPONKÉNT TÖLTSE KI!
MINDEN KÉRDÉSNÉL, MINDEN ORSZÁGNÁL JELÖLJE, HOGY A VÁLASZADÓ AZ ADOTT SZEMPONTBÓL HÁNYADIK 
HELYRE RANGSOROLJA!

KÁRTYALAP
Ön szerint az ezen a kártyalapon szereplő három ország közül melyikben a legjobb az egészségügyi ellátás? És melyik 
országban a második legjobb?
És az oktatás színvonala melyik országban a legjobb? És melyik országban a második legjobb?
És a boltok árukínálata melyik országban a legjobb? És ebből a szempontból melyik ország a második?
És melyik országban érdemes a leginkább vállalkozásba kezdeni? És ebből a szempontból melyik ország a második?

0 
Egészségügyi ellátás

0 
Oktatás

0 
Boltok árukínálata

0 
Érdemes vállalkozásba 

kezdeni
A − Magyarországon 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9
B − Szlovákiában 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9
C − Ukrajnában 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9

1 – Első helyre választotta 
2 – Második helyre választotta 
3 – Harmadiknak hagyta (nem választotta)
9 – NT/NV

Ha az ITTENI EGÉSZSÉGÜGYI szolgáltatásokat a határ másik oldalán élők is igénybe veszik, az Ön szerint összességében 
inkább jó vagy inkább rossz?

1 − Inkább jó

2 − Inkább rossz  0
9 − NT/NV  0
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Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy… 
Ha az ITTENI EGÉSZSÉGÜGYI szolgáltatásokat a határ másik oldalán élők is igénybe veszik, az azért is JÓ, mert ez  z
bevételt jelent az egészségügyi intézményeknek.
Ha az ITTENI EGÉSZSÉGÜGYI szolgáltatásokat a határ másik oldalán élők is igénybe veszik, az azért is JÓ, mert  z
ezzel segítünk a határ másik oldalán élőknek.

Inkább 
egyetért

Inkább nem 
ért egyet

NT/NV

1 − Mert ez bevételt jelent az egészségügyi intézményeknek. 1 2 9
2 − Mert ezzel segítünk a határ másik oldalán élőknek. 1 2 9

Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy…
Ha az ITTENI EGÉSZSÉGÜGYI szolgáltatásokat a határ másik oldalán élők is igénybe veszik, az azért is ROSSZ, mert  z
romlani fog nálunk a színvonal, például nagyobb lesz a zsúfoltság.
Ha az ITTENI EGÉSZSÉGÜGYI szolgáltatásokat a határ másik oldalán élők is igénybe veszik, az azért is ROSSZ, mert  z
a határ másik oldalán élők nem járulnak hozzá a költségekhez, nem itt adóznak.

Inkább 
egyetért

Inkább nem 
ért egyet

NT/NV

1 − Mert romlani fog a színvonal, nagyobb lesz a zsúfoltság. 1 2 9
2 − Mert a határ másik oldalán élők nem járulnak hozzá a költségekhez, nem itt adóznak. 1 2 9

Ha az itt élők az EGÉSZSÉGÜGYI szolgáltatásokat A HATÁRON TÚL veszik igénybe, az Ön szerint összességében inkább 
jó vagy inkább rossz?

1 − Inkább jó
2 − Inkább rossz  0
9 − NT/NV  0

Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy…
Ha mi az EGÉSZSÉGÜGYI szolgáltatásokat A HATÁRON TÚL vesszük igénybe, az azért is JÓ, mert így mi is jobb  z
ellátáshoz jutunk.
Ha mi az EGÉSZSÉGÜGYI szolgáltatásokat A HATÁRON TÚL vesszük igénybe, az azért is JÓ, mert erősíti a határ  z
másik oldalán élőkkel a kapcsolatot.

Inkább 
egyetért

Inkább nem 
ért egyet

NT/NV

1 − Mert mi is jobb ellátáshoz jutunk. 1 2 9
2 − Mert erősíti a határ másik oldalán élőkkel a kapcsolatot. 1 2 9
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Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy…
Ha mi az EGÉSZSÉGÜGYI szolgáltatásokat A HATÁRON TÚL vesszük igénybe, az azért is ROSSZ, mert az állam  z
nem fogja javítani a helyi szolgáltatások színvonalát.
Ha mi az EGÉSZSÉGÜGYI szolgáltatásokat A HATÁRON TÚL vesszük igénybe, az azért is ROSSZ, mert ez növelni  z
fogja a kivándorlási kedvet.

Inkább 
egyetért

Inkább nem 
ért egyet

NT/NV

1 − Mert az állam nem fogja javítani a helyi szolgáltatások színvonalát. 1 2 9
2 − Mert ez növelni fogja a kivándorlási kedvet. 1 2 9

És ha az ITTENI OKTATÁS szolgáltatásait a határ másik oldalán élők is igénybe veszik, az Ön szerint összességében in-
kább jó vagy inkább rossz?

1 − Inkább jó
2 − Inkább rossz  0
9 − NT/NV  0

Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy…
Ha az ITTENI OKTATÁS szolgáltatásait a határ másik oldalán élők is igénybe veszik, az azért is JÓ, mert ez bevételt  z
jelent az iskoláknak.
Ha az ITTENI OKTATÁS szolgáltatásait a határ másik oldalán élők is igénybe veszik, az azért is JÓ, mert ezzel segí- z
tünk a határ másik oldalán élőknek.

Inkább 
egyetért

Inkább nem 
ért egyet

NT/NV

1 − Mert ez bevételt jelent az iskoláknak. 1 2 9

2 − Mert ezzel segítünk a határ másik oldalán élőknek. 1 2 9

Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy…
Ha az ITTENI OKTATÁS szolgáltatásait a határ másik oldalán élők is igénybe veszik, az azért is ROSSZ, mert romlani  z
fog a színvonal, például nagyobb lesz az iskoláinkban zsúfoltság.
Ha az ITTENI OKTATÁS szolgáltatásait a határ másik oldalán élők is igénybe veszik, az azért is ROSSZ, mert a határ  z
másik oldalán élők nem járulnak hozzá a költségekhez, nem itt adóznak.

Inkább 
egyetért

Inkább nem 
ért egyet

NT/NV

1 − Mert romlani fog a színvonal, nagyobb lesz a zsúfoltság. 1 2 9
2 − Mert a határ másik oldalán élők nem járulnak hozzá a költségekhez, nem itt adóznak. 1 2 9
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Ha az itt élők az OKTATÁS szolgáltatásait A HATÁRON TÚL veszik igénybe, az Ön szerint összességében inkább jó vagy 
inkább rossz?

1 − Inkább jó

2 − Inkább rossz  0
9 − NT/NV  0

Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy…
Ha mi az OKTATÁS szolgáltatásait A HATÁRON TÚL vesszük igénybe, az azért is JÓ, mert így mi is jobb ellátáshoz  z
jutunk.
Ha mi az OKTATÁS szolgáltatásait A HATÁRON TÚL vesszük igénybe, az azért is JÓ, mert erősíti a határ másik  z
oldalán élőkkel a kapcsolatot.

Inkább 
egyetért

Inkább nem 
ért egyet

NT/NV

1 − Mert mi is jobb ellátáshoz jutunk. 1 2 9
2 − Mert erősíti a határ másik oldalán élőkkel a kapcsolatot. 1 2 9

Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy…
Ha mi az OKTATÁS szolgáltatásait A HATÁRON TÚL vesszük igénybe, az azért is ROSSZ, mert az állam nem fogja  z
javítani a mi iskoláink színvonalát.
Ha mi az OKTATÁS szolgáltatásait A HATÁRON TÚL vesszük igénybe, az azért is ROSSZ, mert ez növelni fogja a  z
kivándorlási kedvet.

Inkább 
egyetért

Inkább nem 
ért egyet

NT/NV

1 − Mert az állam nem fogja javítani a helyi szolgáltatások színvonalát. 1 2 9
2 − Mert ez növelni fogja a kivándorlási kedvet. 1 2 9

MINDENKITŐL!
Ön milyen nemzetiségű?
És a házastársa?
És …?
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Szlovák Ukrán Magyar
Rutén, 
ruszin

Roma
Más  

nemzeti-
ségű

Nincs 
ilyen hoz-
zátartozó

NT/NV

1 − Válaszadó 1 2 3 4 5 7 9
2 − Házastársa, élettársa 1 2 3 4 5 7 8 9
3 − Édesapja 1 2 3 4 5 7 9
4 − Édesanyja 1 2 3 4 5 7 9
5 − Gyermeke(i) 1 2 3 4 5 7 8 9

Élnek-e rokonai külföldön?
És a család barátai közül él valaki külföldön?

Igen Nem NT/NV

1 − Rokonok 1 2 9
2 − Barátok 1 2 9

A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZATOT OSZLOPONKÉNT TÖLTSE KI!
A KÉRDÉST CSAK AKKOR KÉRDEZZE, HA ÉLNEK ROKONAIK KÜLFÖLDÖN!
AZT AZ ORSZÁGOT, AHOL A KÉRDEZÉS TÖRTÉNIK, NE KÉRDEZZE!
Hány rokonuk él Magyarországon?
És Szlovákiában?
És…?

AKÉRDÉST CSAK AKKOR KÉRDEZZE, HA ÉLNEK BARÁTAIK KÜLFÖLDÖN !
AZT AZ ORSZÁGOT, AHOL A KÉRDEZÉS TÖRTÉNIK, NE KÉRDEZZE!
És hány barátjuk él Magyarországon?
És Szlovákiában?És…?

Rokonok 
98 – 98 vagy több 

99 – NT/NV

Barátok 
98 – 98 vagy több 

99 – NT/NV
1 − Magyarországon …… fő …… fő
2 − Szlovákiában …… fő …… fő
3 − Ukrajnában …… fő …… fő
4 − Más kelet-európai országban …… fő …… fő
5 − Nyugat-Európában …… fő …… fő
6 − Más földrészen …… fő …… fő
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A KÉRDÉST CSAK AKKOR KÉRDEZZE, HA VAN KÜLFÖLDÖN ÉLŐ ROKON VAGY BARÁT!

Most arról szeretném kérdezni, hogy hogyan tartják a kapcsolatot a külföldön élő rokonokkal, barátokkal. Milyen gyak-
ran fordul elő, hogy Önök látogatják meg a rokonokat, barátokat?
És az hogy …?

Évente 
többször

Évente 
egyszer

Ritkábban Soha NT/NV

1 − Önök látogatják meg a rokonokat, barátokat 1 2 3 4 9
2 − A rokonok, barátok látogatják meg Önöket 1 2 3 4 9
3 − Telefonon, levélben, e-mailben tartják a kapcsolatot 1 2 3 4 9

MINDENKITŐL! 
A 4A-4C KÉRDÉSEK KÖZÜL AZT AZ ORSZÁGOT, AHOL A KÉRDEZÉS ZAJLIK, NE KÉRDEZZE! 
Mennyire érzi közel magához érzelmileg ezt a települést, ahol lakik?
És …?

Nagyon 
közel érzi

Közel is érzi 
meg nem is

Egyáltalán 
nem érzi 

közel
NT/NV

1 − Ezt a települést, ahol lakik 3 2 1 9
2 − Ezt az országot <Magyarországot/Szlovákiát/ Ukrajnát> 3 2 1 9
3 − MAGYARORSZÁGON: ezt a kistérséget

SZLOVÁKIÁBAN: ezt a régiót
UKRAJNÁBAN: Kárpátalját

3 2 1 9

4A− A határon túli magyarországi régiót 3 2 1 9
4B − A határon túli szlovákiai régiót 3 2 1 9
4C − A határon túli ukrajnai régiót 3 2 1 9
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< Magyarországon / Szlovákiában / Ukrajnában> sokféle nemzetiség él. Ön elsősorban milyen nemzetiségűnek tartja 
magát?
CSAK EGY VÁLASZ LEHET!

01 − Magyarnak
02 − Szlováknak
03 − Ukránnak
04 − Németnek
05 − Szerbnek
06 − Horvátnak
07 − Románnak
08 − Cigánynak, romának
09 − Csehnek
10 − Orosznak
11 − Ruszinnak
88 − Egyéb, éspedig: ......................................................................
99 − NT/NV

És Ön milyen nemzetiségűnek tartja magát másodsorban?
CSAK EGY VÁLASZ LEHET!

00 − Nem tartozik más nemzetiséghez
01 − Magyarnak
02 − Szlováknak
03 − Ukránnak
04 − Németnek
05 − Szerbnek
06 − Horvátnak
07 − Románnak
08 − Cigánynak, romának
09 − Csehnek
10 − Orosznak
11 − Ruszinnak
88 − Egyéb, éspedig: ......................................................................
99 − NT/NV
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A KÉRDÉST CSAK A HATÁRON TÚLI MAGYAROKTÓL KÉRDEZZE! 
Mennyire ért egyet Ön a következő állításokkal? Ahhoz, hogy valaki magyarnak számítson, az kell, hogy …

Teljes 
mértékben 

egyetért

Inkább 
egyetért

Inkább 
nem ért 

egyet

Egyáltalán 
nem ért 

egyet

NT/
NV

1 − Élete nagy részében magyarok között éljen 4 3 2 1 9
2 − Magyar állampolgár legyen 4 3 2 1 9
3 − Magyarországon szülessen 4 3 2 1 9
4 − Anyanyelve magyar legyen 4 3 2 1 9
5 − Magyar szertartási nyelvű egyházhoz tartozzon 4 3 2 1 9
6 − Önmagát magyarnak tartsa 4 3 2 1 9
7 − Legalább az egyik szülője magyar legyen 4 3 2 1 9
8 − Érezze magáénak a magyar kultúrát 4 3 2 1 9
9 − Tisztelje a magyar nemzeti zászlót 4 3 2 1 9

MINDENKITŐL!
Mennyire ért egyet Ön a következő állításokkal? Ahhoz, hogy valaki
(MAGYARORSZÁGON ÍGY KÉRDEZD: magyarnak
SZLOVÁKIÁBAN ÍGY KÉRDEZD: szlováknak
UKRAJNÁBAN ÍGY KÉRDEZD: ukránnak) számítson, az kell, hogy …

Teljes 
mértékben 

egyetért

Inkább 
egyetért

Inkább 
nem ért 

egyet

Egyáltalán 
nem ért 

egyet

NT/
NV

1 − Élete nagy részében <magyarok/szlovákok/ukránok> között éljen 4 3 2 1 9
2 − <Magyar/szlovák/ukrán> állampolgár legyen 4 3 2 1 9
3 − <Magyarországon/Szlovákiában/Ukrajnában> szülessen 4 3 2 1 9
4 − Anyanyelve <magyar/szlovák/ukrán> legyen 4 3 2 1 9
5 − <Magyar/szlovák/ukrán> szertartási nyelvű egyházhoz tartozzon 4 3 2 1 9
6 − Önmagát <magyarnak/szlováknak/ukránnak> tartsa 4 3 2 1 9
7 − Legalább az egyik szülője <magyar/szlovák/ukrán> legyen 4 3 2 1 9
8 − Érezze magáénak a <magyar/szlovák/ukrán> kultúrát 4 3 2 1 9
9 − Tisztelje a <magyar/szlovák/ukrán> nemzeti zászlót 4 3 2 1 9
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A KÉRDÉSEKET CSAK SZLOVÁKIÁBAN ÉS UKRAJNÁBAN KÉRDEZZE!

Van Önnek magyar állampolgársága?

1 − Van  0
2 − Nincs

Szeretne Ön a jövőben magyar állampolgárságot kapni?

1 − Igen  0
2 − Nem
9 − NT/NV  0

Akkor is szeretne magyar állampolgárságot kapni, ha ezért le kéne mondania a jelenlegi állampolgárságáról?

1 − Igen
2 − Nem
9 − NT/NV

A családjában van (még)valakinek magyar állampolgársága?

1 − Van
2 − Nincs  0

Hány embernek van magyar állampolgársága a családban összesen, Önnel együtt?

………… főnek

99 – NT/NV

A KÉRDÉSEKET CSAK AKKOR kérdezze, HA A VÁLASZADÓN KÍVÜL, A TÖBBI CSALÁDTAG KÖZÖTT VAN OLYAN, AKI NEM 
MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR!
A családtagok közül szeretne valaki a jövőben magyar állampolgárságot kapni?

1 − Igen
2 − Nem  0
9 − NT/NV  0
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Hány családtag szeretne magyar állampolgárságot szerezni?

………… fő
99 – NT/NV

Mit gondol, ő/ők akkor is szeretne/szeretnének magyar állampolgárságot kapni, ha ezért le kéne mondania/mondani-
uk a jelenlegi állampolgárságáról/állampolgárságukról?

1 − Igen
2 − Nem
9 − NT/NV

MINDENKITŐL!
Mennyire bízik Ön az emberekben?
Mennyire bízik a magyarokban?
És a szlovákokban?
És az ukránokban?

Feltétlenül 
megbízik 
bennük

Általában bízik 
bennük

Inkább 
bizalmatlan 

irántuk

Egyáltalán 
nem bízik 
bennük

NT/NV

1 − Az emberekben 4 3 2 1 9
2 − A magyarokban 4 3 2 1 9
3 − A szlovákokban 4 3 2 1 9
4 − Az ukránokban 4 3 2 1 9

Érte Önt hátrányos megkülönböztetés az elmúlt 2-3 évben EZEN A TELEPÜLÉSEN az anyagi helyzete miatt?
És az etnikai hovatartozása miatt?
És …?
Érte Önt hátrányos megkülönböztetés az elmúlt 2-3 évben EBBEN AZ ORSZÁGBAN, EZEN A TELEPÜLÉSEN KÍVÜL az 
anyagi helyzete miatt?
És az etnikai hovatartozása miatt?
És …?
Érte Önt hátrányos megkülönböztetés az elmúlt 2-3 évben a <magyar–szlovák / magyar–ukrán> HATÁR TÚLOLDALÁN 
az anyagi helyzete miatt?
És az etnikai hovatartozása miatt?
És …?
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0 
A településen, ahol él

0 
Az országban, ahol él

0 
A határ túloldalán

Igen Nem NT/NV Igen Nem NT/NV Igen Nem NT/NV

1 − Anyagi helyzete miatt 1 2 9 1 2 9 1 2 9
2 − Etnikai hovatartozása miatt 1 2 9 1 2 9 1 2 9
3 − Politikai nézetei miatt 1 2 9 1 2 9 1 2 9
4 − Vallási hovatartozása miatt 1 2 9 1 2 9 1 2 9
5 − Életmódja miatt 1 2 9 1 2 9 1 2 9

Szoktak Önök a tévében magyarországi tévécsatornákat nézni?
És…

Igen Nem NT/NV
1 − Magyarországi tv-csatornákat 1 2 9
2 − Szlovákiai tv-csatornákat 1 2 9
3 − Ukrajnai tv-csatornákat 1 2 9
4 − Más ország tv-csatornáit 1 2 9

Szoktak Önök magyarországi rádióműsorokat hallgatni?
És…

Igen Nem NT/NV

1 − Magyarországi rádióműsorokat 1 2 9
2 − Szlovákiai rádióműsorokat 1 2 9
3 − Ukrajnai rádióműsorokat 1 2 9
4 − Más ország rádióműsorait 1 2 9

Szoktak Önök magyarországi újságokat, folyóiratokat olvasni?
És…

Igen Nem NT/NV

1 − Magyarországi újságokat, folyóiratokat 1 2 9
2 − Szlovákiai újságokat, folyóiratokat 1 2 9
3 − Ukrajnai újságokat, folyóiratokat 1 2 9
4 − Más ország újságjait, folyóiratait 1 2 9
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Ha most vasárnap parlamenti választásokat tartanának, Ön elmenne szavazni?

1 − Biztosan elmenne szavazni
2 − Valószínűleg elmenne szavazni
3 − Valószínűleg nem menne el szavazni
4 − Biztosan nem menne el szavazni
9 − NT/NV 

KÁRTYALAP
HA ELMENNE (0 = 1 VAGY 2), ÍGY KÉRDEZZE!
Melyik pártra szavazna?
HA NEM MENNE EL (0 = 3, 4 VAGY 9), ÍGY KÉRDEZZE!
Ha mégis elmenne, melyik pártra szavazna?
ÍRJA BE A PÁRT NEVÉT ÉS KÓDJÁT A KÁRTYALAPRÓL! (AZ INTERJÚ HELYE SZERINTI KÁRTYALAPOT HASZNÁLJA!

……………………………..………………………………………….. 
99 – NT/NV

AZ 5. ALKÉRDÉST CSAK AKKOR kérdezze, HA A VÁLASZADÓ DOLGOZIK (0 < 31)!
Mennyire elégedett Ön a környékkel, ahol lakik? Kérem, válaszát egy, az iskolai osztályozáshoz hasonló ötfokú skálán 
fogalmazza meg, ahol az ötös azt jelenti, hogy nagyon elégedett, az egyes pedig azt, hogy nagyon elégedetlen.  
A közbülső osztályzatokat is használhatja.
És mennyire elégedett a családi életével?
És …?

Nagyon 
elégedett

Inkább 
elégedett

Elégedett 
is meg 
nem is

Inkább 
elégedet-

len

Nagyon 
elégedet-

len

NT/NV

1 − A környékkel, ahol lakik 5 4 3 2 1 9
2 − Családi életével 5 4 3 2 1 9
3 − Az ország jelenlegi politikai rendszerével 5 4 3 2 1 9
4 − Jövedelmével 5 4 3 2 1 9
5 − Az állásával 5 4 3 2 1 9
6 − Életszínvonalával 5 4 3 2 1 9
7 − Az életével általában 5 4 3 2 1 9
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KÁRTYALAP
Végül néhány kérdést szeretnék feltenni az Önök háztartásának felszereltségével kapcsolatban. 
A KÉRDÉST CSAK AZOKNÁL AZ ESZKÖZÖKNÉL KÉRDEZZE, AMELYEK MEGTALÁLHATÓAK A HÁZTARTÁSBAN (0 = 1)!
Van-e az Önök háztartásában…?
Hány darab?

0 
Van-e?

0 
Hány darab?

Van Nincs NT/NV 99 NT/NV

1 − Automata mosógép 1 2 9
2 − Internet 1 2 9
3 − Mélyhűtő (fagyasztógép) 1 2 9
4 − Mikrohullámú sütő 1 2 9
5 − Mobiltelefon 1 2 9
6 − Mosogatógép 1 2 9
7 − Nyaraló 1 2 9
8 − Személyautó 1 2 9
9 − Személyi számítógép, laptop 1 2 9
10 − Színes tévé 1 2 9
11 − Tanya, telek, kiskert 1 2 9
12 − Teherautó, traktor, egyéb haszonjármű 1 2 9
13 − DVD lejátszó 1 2 9

Előfordult-e Önökkel az elmúlt fél évben, hogy nem jutott elegendő pénz ennivalóra?
És előfordult-e, hogy …?

Előfordult Nem  
fordult elő

NT/NV

1 − Nem jutott elegendő pénz ennivalóra 1 2 9
2 − Nem volt elég pénzük villanyszámlára 1 2 9
3 − Nem volt elég pénzük fűtésre 1 2 9
4 − Nem volt elég pénzük ruházkodásra 1 2 9

Körülbelül mennyi pénzből gazdálkodnak Önök egy hónapban? Mennyi pénz folyik be a családi kasszába munkabér-
ből, nyugdíjból, alkalmi munkákból, segélyekből, egyéb forrásokból?
AZ ÖSSZEGET ANNAK AZ ORSZÁGNAK A PÉNZNEMÉBEN JELÖLJE, AMELYBEN KÉRDEZ!

………………………  <forint/euró/hrivnya>
999999 − NT/NV
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Körülbelül mennyit költenek élelmiszerre egy hónapban?
AZ ÖSSZEGET ANNAK AZ ORSZÁGNAK A PÉNZNEMÉBEN JELÖLJE, AMELYBEN KÉRDEZ!

………………………  <forint/euro/hrivnya>
999999 − NT/NV

És a lakásrezsire (villany, gáz, víz, fűtés stb.)?
AZ ÖSSZEGET ANNAK AZ ORSZÁGNAK A PÉNZNEMÉBEN JELÖLJE, AMELYBEN KÉRDEZ!

………………………  <forint/euro/hrivnya>
999999 − NT/NV

KÁRTYALAP
Manapság vannak magas és alacsony társadalmi rétegbe tartozó emberek. Saját magát hol helyezné el ezen a létrán, 
ha az 1-es a legalacsonyabb társadalmi réteget jelzi, a 10-es pedig a legmagasabbat?

…………
99 – NT/NV

Érzi annak ELŐNYEIT, hogy a <magyar—szlovák / magyar—ukrán> határ közelében lakik?

1 − Igen
2 − Nem  0
9 − NT/NV  0

Melyek ezek az előnyök?

Említi Nem említi NT/NV

1 − Munkahely, munkalehetőség 1 2 9
2 − Családi kapcsolatok ápolása 1 2 9
3 − Előnyös vásárlási lehetőségek 1 2 9
4 − Vállalkozás szempontjából: olcsóbb anyagbeszerzés 1 2 9
5 − Vállalkozás szempontjából: előnyösebb értékesítés 1 2 9
6 − Vállalkozás szempontjából: kisebb bürokrácia 1 2 9
7 − Egyéb, éspedig:
…………………… ………………………………………

1 2 9
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Érzi annak HÁTRÁNYAIT, hogy a <magyar–szlovák/magyar–ukrán> határ közelében lakik?

1 − Igen
2 − Nem  0
9 − NT/NV  0

Melyek ezek az hátrányok?

Említi Nem említi NT/NV
1 − Nagy a bevásárlóturizmus 1 2 9
2 − Rossz a közbiztonság 1 2 9
3 − Zsúfoltság 1 2 9
4 − Szemetelés 1 2 9
5 − Túl sok idegen fordul meg a településen 1 2 9
6 − Idegenek telepednek le nálunk 1 2 9
7 − Egyéb, éspedig:
…………………… ……………………………………........

1 2 9

Ha megkérdeznék Öntől, mit tanácsolna: érdemes-e egy ISKOLÁS korú gyereket a <magyar–szlovák/magyar–ukrán> 
határ túloldalán lévő iskolába járatni?

1 − Érdemes
2 − Nem érdemes  0
9 − NT/NV  0

Miért érdemes? Mert …

Igen Nem NT/NV
1 − magasabb az oktatás színvonala 1 2 9
2 − nyelvet tanul 1 2 9
3 − az anyanyelvén tanulhat 1 2 9
4 − könnyebb lehet az áttelepülés 1 2 9
5 − Egyéb, éspedig: 
…………………………….………………………………

1 2 9
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Miért nem érdemes? Mert …

Igen Nem NT/NV
1 − alacsonyabb az oktatás színvonala 1 2 9
2 − mindenki a saját országában tanuljon 1 2 9
3 − eltávolodik a családtól a gyerek 1 2 9
4 − később különbözeti vizsgát kell tennie 1 2 9
5 − Egyéb, éspedig:
……………………………………………………………………………

1 2 9

És Ön szerint érdemes egy gyereket a <magyar–szlovák/magyar–ukrán> határ túloldalán lévő FŐISKOLÁRA vagy 
EGYETEMRE küldeni?

1 − Érdemes
2 − Nem érdemes 

9 − NT/NV 

Miért érdemes? Mert …

Igen Nem NT/NV
1 − magasabb az oktatás színvonala 1 2 9
2 − nyelvet tanul 1 2 9
3 − az anyanyelvén tanulhat 1 2 9
4 − könnyebb lehet az áttelepülés 1 2 9
5 − Egyéb, éspedig:
……………………………………………………………………………

1 2 9

Miért nem érdemes? Mert …

Igen Nem NT/NV
1 − alacsonyabb az oktatás színvonala 1 2 9
2 − mindenki a saját országában tanuljon 1 2 9
3 − eltávolodik a családtól a gyerek 1 2 9
4 − később honosítani kell a diplomát 1 2 9
5 − Egyéb, éspedig:
……………………………………………………………………………

1 2 9
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Az interjú

Az intErJú célJA a sokféle szereplő határhoz, határon átnyúló kapcsolatokhoz, az EU erre gyakorolt hatásához, illetve 
a határ menti diaszpórikus helyzethez való viszonyulás megismerése. 

Közös interjúmodul

A kérdezett életében játszik-e szerepet a határmentiség, a határrégió, és a határ túloldala?1) 
Milyen gyakran jár át? Ha igen: hová, milyen módon, milyen célból?
Gazdasági vonatkozások, munka, fogyasztás, bevásárlás
Emberi kapcsolataiban (rokonok, barátok)
Kulturálisan, nyelvtudás, szórakozás és kulturális fogyasztás, emlékek, családtörténet, konfliktusok, drámák, trau-

mák
Hogy látja a kérdezett: a határmentiség szerepet játszik-e a település életében, ha igen miben, és hogyan értékeli 2) 
ezt?
Gazdasági téren
Az emberi kapcsolatokban
Kulturálisan
Problémákban, konfliktusokban
Lehetőségekben, együttműködésekben, közös dolgokban
Miben látja a határ jelentőségét a szűkebben vett családja, munkája szempontjából és a tágabban vett települési 3) 
és regionális kontextusban?
Elszakítottság
Összetartozás
Miben hasonlít és különbözik a határ két oldala?
Miben különböznek az emberek a határ két oldalán?
Milyen volt régen a helyzet?
Mi az, ami esetleg összekapcsol és együtt tart?
Mi az, ami szétválaszt és elszakít?
Mit lát veszélyesnek, negatívnak?
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Hogyan látja a jövőt ebből a szempontból?4) 
Változik-e vagy sem?
A távolság és az elszakítottság csökkenni vagy növekedni fog?
Milyen lehetőségeket lát?
Személyes életében vár-e ebből a szempontból újat?

Speciális interjúmodulok

Óvónők, óvodaigazgató

Vannak-e az óvodában gyerekek a határon túlról?1) 
Ha igen, hányan, honnan jöttek, mi a családi hátterük, hány évesek, milyen anyanyelvűek, hol laknak, milyen  

a viszony az óvodának a szülőkkel, mi lehet a motiváció, tudja-e a többi gyerek ezt a hátterüket, milyen a vi-
szony a határon túlról jött és az itteni gyerekeknek, vannak-e konfliktusok?

A határhelyzet szerepel-e az óvoda szakmai programjában?2) 
Ha nem, mi az oka?
Ha igen, mi a tartalma?
Tudnak-e a gyerekek a határról és a határ túloldalán élőkről valamit?3) 
Ha igen mit?
El tudják-e képzelni, hogy egy ilyen szempont bekerüljön a programba?4) 
Milyen formában, milyen tartalommal, milyen programokban?
Van-e együttműködés a határ túloldalán lévő intézményekkel (óvodákkal vagy más kulturális intézményekkel?5) 
Ha nincs, szeretnének-e ilyet, milyen formában, kikkel, mit tartanak a legfontosabb tartalomnak?
Ha van, milyen intézményekkel, milyen célok érdekében, milyen tartalommal?
Vannak-e esetleg munkatársak a határon túlról?6) 
Ha nincs, látnának-e hasznot vagy sem ebből?
Ha van, mit ad ez hozzá az óvoda szakmai munkájához, emberi légköréhez?
Szoktak-e pályázni forrásokra, támogatásokra, és ha igen, ebben játszik-e szerepet a határmentiség és a határ 7) 
túloldala?

Általános iskola tanára, iskolaigazgató

Vannak-e az általános iskolában gyerekek a határon túlról?1) 
Ha igen, hányan, honnan jöttek, mi a családi hátterük, hány évesek, milyen anyanyelvűek, hol laknak, milyen a 

viszony az iskolának a szülőkkel, mi lehet a motiváció, tudja-e a többi gyerek ezt a hátterüket, milyen a viszony 
a határon túlról jött és az itteni gyerekeknek, vannak-e konfliktusok?

A határhelyzet szerepel-e az iskola szakmai programjában?2) 
Ha nem, mi az oka?
Ha igen, mi a tartalma?
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Tudnak-e a gyerekek a határról és a határ túloldalán élőkről valamit?3) 
Ha igen, mit?
El tudják-e képzelni, hogy egy ilyen szempont bekerüljön a programba?4) 
Milyen formában, milyen tartalommal, milyen programokban?
A nyelvtanításban szerepet játszik-e a határmentiség?5) 
Van-e együttműködés a határ túloldalán lévő intézményekkel (hasonló iskolákkal vagy más kulturális intézmé-6) 
nyekkel?
Ha nincs, szeretnének-e ilyet, milyen formában, kikkel, mit tartanak a legfontosabb tartalomnak?
Ha van, milyen intézményekkel, milyen célok érdekében, milyen tartalommal?
Vannak-e esetleg munkatársak a határon túlról?7) 
Ha nincs, látnának-e hasznot vagy sem ebből?
Ha van, mit ad ez hozzá az óvoda szakmai munkájához, emberi légköréhez?
Szoktak-e pályázni forrásokra, támogatásokra, és ha igen, ebben játszik-e szerepet a határmentiség és a határ 8) 
túloldala?
Terveznek-e szakmai együttműködéseket?9) 
A kikerülő diákok tervezik-e, hogy a határ másik oldalán folytassák tanulmányaikat?10) 
Ha igen, ebben az iskola felkészíti-e őket?
Ha az iskola után a fiatalok munkába állnak, játszik-e majd ebben szerepet a határmentiség?11) 
Ha igen, ebben az iskola felkészíti-e őket?
A jövőben milyen lehetőségeket lát az intézménye és a határ túloldalának az együttműködésére, közös szakmai 12) 
munkájára?

Középiskola (szakmunkás, szakközép, gimnázium) tanára, iskolaigazgató

Vannak-e az általános iskolában gyerekek a határon túlról?1) 
Ha igen, hányan, honnan jöttek, mi a családi hátterük, hány évesek, milyen anyanyelvűek, hol laknak, milyen  

a viszony az iskolának a szülőkkel, mi lehet a motiváció, tudja-e a többi gyerek ezt a hátterüket, milyen a viszony 
a határon túlról jött és az itteni gyerekeknek, vannak-e konfliktusok?

A határhelyzet szerepel-e az iskola szakmai programjában?2) 
Ha nem, mi az oka?
Ha igen, mi a tartalma?
Tudnak-e a gyerekek a határról és a határ túloldalán élőkről valamit?3) 
Ha igen mit?
El tudják-e képzelni, hogy egy ilyen szempont bekerüljön a programba?4) 
Milyen formában, milyen tartalommal, milyen programokban?
A nyelvtanításban szerepet játszik-e a határmentiség?5) 
Van-e együttműködés a határ túloldalán lévő intézményekkel (hasonló iskolákkal vagy más kulturális intézmé-6) 
nyekkel?
Ha nincs, szeretnének-e ilyet, milyen formában, kikkel, mit tartanak a legfontosabb tartalomnak?
Ha van, milyen intézményekkel, milyen célok érdekében, milyen tartalommal?
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Vannak-e esetleg munkatársak a határon túlról?7) 
Ha nincs, látnának-e hasznot vagy sem ebből?
Ha van, mit ad ez hozzá az óvoda szakmai munkájához, emberi légköréhez?
Szoktak-e pályázni forrásokra, támogatásokra, és ha igen, ebben játszik-e szerepet a határmentiség és a határ 8) 
túloldala?
Terveznek-e szakmai együttműködéseket?9) 
A kikerülő diákok tervezik-e, hogy a határ másik oldalán folytassák tanulmányaikat?10) 
Ha igen, ebben az iskola felkészíti-e őket?
Ha az iskola után a fiatalok munkába állnak, játszik-e majd ebben szerepet a határmentiség?11) 
Ha igen, ebben az iskola felkészíti-e őket?
A jövőben milyen lehetőségeket lát az intézménye és a határ túloldalának az együttműködésére, közös szakmai 12) 
munkájára?

Polgármesterek, önkormányzati és megyei képviselők, tisztségviselők

Határfunkciók1) 
A mindennapi élet mely területén véli meghatározónak a településén, illetve a kistérségben élő lakosok számá- z
ra a határ közelségét? (társadalmi, gazdasági, politikai hatások esetleges elkülönítése)
Vannak-e Ön szerint a határok működésének esetleg fentebb nem említett más, pozitív vagy negatív hatásai   z
a kereskedelem, a közlekedés/szállítás és határátlépés, a munkaerőpiac működése és a munkavállalás, az okta-
tás, vagy az egészségügy területén?
Milyen hatása van Ön szerint a határoknak a térségben élők gondolkodására, identitására? Csak szétválaszta- z
nak és megosztanak, vagy esetleges vannak-e közös elemei a határtérségekben élők identitásának a határok 
eltérő oldalán?

Szubjektív szakpolitikai kompetenciák2) 
Lát-e lehetőséget arra, hogy a rendelkezésére álló hatáskörökkel és erőforrásokkal tegyen valamit a határok  z
működése okozta negatív hatások csökkentésére? (esetleges korábbi projektek vagy létező tervek, ötletek be-
mutatása)
Milyen erőforrásokra vagy hatáskörökre lenne Ön szerint szüksége, hogy a legeredményesebben cselekedhes- z
sen?
Ön szerint ki és mi módon tehetne ezen a területen a legtöbbet a térségben élők életminőségének a javításá- z
ért, kifejezetten a határok negatív hatása okozta problémákkal összefüggésben?
Mi motiválja, motiválná Önt a leginkább határokon átívelő együttműködési projektekben való részvételre? z
Van-e Ön szerint bármilyen hatása annak az együttműködésre, hogy a határ túloldalán lévő települések, köz- z
igazgatási egységek, szervezetek képviselői szlovák, ukrán, magyar vagy roma nemzetiségűek? Ha igen, mi-
lyen?
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Objektív szakpolitikai kompetencia3) 
Milyen intézményi kereteket vagy támogatási forrásokat ismer határokon átívelő együttműködések számára?  z
(PHARE CBC, Interreg III, ETE, ENPI, Town Twinning – testvérvárosi kapcsolatok, Eurorégió, EGTC stb.)?
Vett már részt az ön települése ilyen együttműködési programokban? (ha korábban nem merült fel)? z
Ismer-e más ilyen programokat a környező településekről, kistérségekből? (főleg nemleges válasz esetén)? z
Mennyire elégedett az Ön által ismert intézményi keretekkel vagy pénzügyi támogatásokkal, főleg azok elér- z
hetőségével, hatékonyságával?
Ha lehetősége lenne rá, hogyan javítana Ön ezeken az eszközökön? z

Önkormányzatok (gazdasági tevékenység szempontjából), vállalkozók  
és vállalkozói szövetségek

Mennyire jellemző a térségre/településre a határon átnyúló vállalkozás? A határ melyik oldalát érinti nagyobb 1) 
mértékben? 
A határon átnyúló jelleg mennyiben érinti a formális és az informális gazdaságot?2) 
Milyen formá(k)ban nyilvánul meg jellemzően a határon átnyúló jelleg a 3) formális gazdaságot tekintve?

csak működési értelemben (üzleti kapcsolat határon túli cégalapítás nélkül) z
működési és jogi értelemben véve is (pl. vegyesvállalatok létrehozása a határon túl) z
csak jogi értelemben (pl. telephely-áthelyezés a határ túloldalára üzleti kapcsolat nélkül pl. kedvezőbb adózási  z
lehetőségek miatt)

Működési értelemben milyen formák jellemzők? 4) 
Beszállítója van a határon túlról? (olcsóbb beszerzési ár és/vagy határon innen hiány, milyen egyéb előny; válla- z
latközi kapcsolatok – kommunikáció, bizalom, fizetési morál; adminisztratív nehézségek; árfolyam stb.)
Beszállítója határon túli cégnek? z
Határon túli vevőknek értékesít vagy szolgáltat? (piacbővítés, szándékoltan a határon túli vevők megcélzása pl.  z
ellátatlanság, választékhiány miatt)
Határon túli munkaerőt alkalmaz? (olcsóbb, képzettebb, rugalmasabb munkaerő, munkaerőhiány problémája  z
egyes szakmákban, nyelvi előnyök)
Határon túli céggel üzleti együttműködés? (pl. közös piaci fellépés, marketing) z
Tulajdonosi kapcsolat? (működési és jogi értelemben véve is határon átnyúló) z

Milyen típusú vállalkozások érintettek a határon átnyúló működésben? (méret, szektor, társasági forma és az al-5) 
kalmazottak/tulajdonos/ügyvezető hovatartozása szerint). Meg tudna nevezni konkrét vállalkozásokat (esetleg 
elérhetőségeket is) is?
Mennyire és milyen típusú vállalkozások számára van jelen a határ mint akadályozó/korlátozó tényező, és milyen 6) 
vállalkozások számára mint lehetőség? Miben nyilvánul ez meg: miben nyújt kiaknázandó lehetőséget a határ és 
miben jelent korlátot?
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Hogyan, milyen eszközökkel ösztönzi a vállalkozói szövetség a határon átnyúló üzleti kapcsolatok kiépülését, bő-7) 
vülését? Mik az eddigi eredmények? Milyen más szervezeteknek van még szerepet ebben? Milyen hátráltató té-
nyezőket látnak?
Milyen változások voltak a rendszerváltás óta? Vannak-e rendszerspecifikus elemek? Miben hozott változást az EU-8) 
csatlakozás? Milyen egyéb folyamatok vannak hatással a határmentiség mint korlát vagy lehetőség változásaira?
Az 9) informális gazdaságra fókuszálva: milyen informális gazdaságbeli jelenségek tapasztalhatók a határ menti tér-
ségben? (pl. KGST-piac, lomizás – bár ez utóbbinak a státusa változóban: a formális gazdaság részévé válik + szer-
vezeti koncentrálódás megy végbe)
Továbbá: az olyan tevékenységek mint az utazásszervezés, valutaváltás, piacozás stb. mennyire a formális vagy az 

informális gazdaság részeként szerveződnek a térségben?
Mennyire jellemző a helyi lakosok részéről a határ túloldalán való bevásárlás, illetőleg mennyire járnak át a határ 10) 
másik oldaláról a településre vásárolni? (határon túlnyúló vevőkör egyik esete) 
Kik jönnek/mennek? Mit vesznek? Miért éri meg átjárni?
Milyen szolgáltatások esetében tapasztalható (még) a határon átnyúló vevőkör jelenléte? (pl. fodrász, autószerelő, 11) 
fogorvos)
Kik jönnek/mennek? Miért éri meg átjárni?

Civil szervezek – nyugdíjas klubok-szociális intézmények

általánosan a szervezetről:
Mikor alakultak?1) 
Hány tagjuk van?2) 
Mik a fő tevékenységi körük?3) 
Milyen forrásból működnek? (önkormányzatok, pályázatok stb.)4) 
Van-e kapcsolatuk a többi helyi civil szervezettel? Milyen?5) 
Mit gondolnak, hogy mennyire töltenek be fontos szerepet a település életében? Elsősorban a közösségi életé-6) 
ben?
Hogy látják a szervezetük jövőjét?7) 

a határ szerepe a szervezet életében
A szervezetnek van kapcsolata határon túli szervezetekkel?1) 
Csak határon túli magyar szervezetekkel van kapcsolatuk, vagy szlovák/ukrán szervezetekkel is?2) 
Ha igen, hogyan kezdődött a kapcsolat? Ha nincs, akkor mi ennek az oka?3) 
Ki tartja a kapcsolatot a szervezettel? 4) 
A kapcsolatfelvételt, kapcsolattartást elősegíti, támogatja valamilyen külső szereplő? (pl. önkormányzat)5) 
Mennyire intenzív a kapcsolat? (rendszeres, egyszeri vagy időközönként intenzívvé váló)6) 
A kapcsolat intézményes vagy személyes ismeretségen alapul?7) 
Milyen alkalmakkor találkoznak?8) 
Vannak közösen szervezett programjaik? Milyen típúsuak?9) 
Mik a tapasztalataik a közös programoknak?10) 
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A jövőben szeretnék-e ezeket a közös programokat fejleszteni?11) 
Pályáztak már együtt valamilyen forrásra határon túli szervezetekkel?12) 
Tapasztalatuk alapján milyen hasznuk származhat az ilyen típusú együttműködésekből?13) 
Mik a tapasztalataik más típusú civil szervezeteknek a településen vannak határon túli kapcsolataik?14) 
Ha igen, milyen típusúak? Megosztják a tapasztalataikat ezzel kapcsolatban egymással? Mennyire erősítik egymást 15) 
ezek a kapcsolatok?

Egyházi szervezetek
Mióta van jelen a településen az egyház?1) 
Mióta szolgál Ön ezen a településen?2) 
Van-e a településen saját templomuk? Mióta?3) 
Hány taggal működnek? Ezek közül kb. hány vesz részt aktívan az egyházi életben, az ehhez kapcsolódó progra-4) 
mokon, rendezvényeken?
Mely településekről járnak még ebbe a templomba? 5) 
Szolgál-e Ön más településen? Melyeken?6) 

a határ szerepe
Az egyház működésében és az Ön munkájában játszik-e szerepet a határmentiség, a határrégió, és a határ túlol-1) 
dala? (milyen gyakran járnak át, megjelenik-e a határ fogalma az istentiszteletek/misék során, mi a kulturális, nyelvi, 
lelki hozadéka, hogyan alakítja a határ az itt élők gondolkodásmódját, identitásképét stb.)
Miben látja a határ jelentőségét a települési és regionális kontextusban? (mi az, ami összetart, mi az, ami elválaszt, 2) 
miben különbözik a határ két/három oldala stb.)
Van-e kapcsolatuk határon túli egyházakkal, szervezetekkel? (Ha igen, hogyan kezdődött a kapcsolat, mennyire 3) 
intenzív, ki tartja/ápolja ezt a kapcsolatot, miben merül ki? Ha nem, mi ennek az oka?)
Szerveztek-e a határral kapcsolatos (akár a határon túliakkal közös) rendezvény(eke)t? Pályáztak-e erre?4) 
Ön szerint mit tehet az egyház a térségben élők életminőségének a javításáért, a határok esetleges negatív hatása 5) 
okozta problémák elhárításáért? Milyen erőforrásokra lenne szükség ezek megvalósításához?

általános
Mióta van jelen a településen az egyház?1) 
Mióta szolgál Ön ezen a településen?2) 
Van-e a településen saját templomuk? Mióta?3) 
Hány taggal működnek? Ezek közül kb. hány vesz részt aktívan az egyházi életben, az ehhez kapcsolódó progra-4) 
mokon, rendezvényeken?
Mely településekről járnak még ebbe a templomba? 5) 
Szolgál-e Ön más településen? Melyeken?6) 
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Bevezetés, bemutatkozás (10 perc)
A moderátor bemutatkozik, és bemutatja a kutatást, röviden ismerteti a résztvevőkkel a beszélgetés témáját és  z
a technikai feltételeket (kamerák, mikrofonok, mi történik majd a felvételekkel stb.).
A moderátor elmondja, hogy a magnófelvétel a pontos és részletes elemzéshez kell. Felhívja a csoport fi- z
gyelmét a beszélgetés szabad jellegére, mindenkit bátorít, hogy nyugodtan mondjon bármit, ami a témával 
kapcsolatban eszébe jut, nincsenek jó vagy rossz válaszok. Mindenkinek a véleménye egyaránt fontos a szá-
munkra. A moderátor kéri a csoporttagokat a kölcsönös tegeződésre a beszélgetés ideje alatt.

arra kérnélek benneteket, hogy gyorsan menjünk körbe, s mindenki röviden mutatkozzon be! Hogy hívják, 
hány éves, és melyik osztályba jár? Mióta jár ebbe az iskolába? Honnan való (közeli falu, másik ország stb.)? Kol-
légista vagy otthon lakik? (A MODERÁTOR KEZDI A BEMUATKOZÁST)

Általában az iskoláról:1) 
Iskola: Hány évfolyam és évfolyamonként hány osztály van? Ezen belül hány magyar illetve szlovák/ukrán nyel- z
vű osztály működik?
Szeretnek-e ide járni? Miért igen és miért nem?  z  ÖSSZEGYŰJTENI A POZITÍVUMOKAT ÉS NEGATÍVUMOKAT
Miért ebbe az iskolába jöttek? z
Nyelvoktatás: milyen idegen nyelveket tanulnak? z

 BEREGSZÁSZON: Hány órában tanulnak ukránul?  Ŧ
KIRÁLYHELMECEN: Hány órában tanulnak szlovákul? Ŧ
Van-e olyan tantárgy amit esetleg ukrán/szlovák nyelven oktatnak? Szeretik-e az ukrán/szlovák nyelvet?  Ŧ
Milyen szinten beszélnek?

Általában a településről2) 
Mutassák be a települést, ahol élnek! Milyen itt élni? Mit szeretnek és mit nem? z

BEREGSZÁSZON: Hány ukrán és magyar él a városban? Más nemzetiségek, külföldiek (pl. oroszok, románok)  Ŧ
élnek-e a városban? Milyen a magyarok-ukránok együttélése? Problémák, jó példák?
KIRÁLYHELMECEN: Hány szlovák és magyar él a városban? Más nemzetiségek, külföldiek (pl. ukránok) él- Ŧ
nek-e a városban? Milyen a magyarok-szlovákok együttélése? Problémák, jó példák?
Sátoraljaújhelyen: Hány kárpátaljai felvidéki él városban? Ŧ
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MÁS FONTOS? Hogyan látják a városuk helyét a régióban? Mi a legközelebbi olyan város, amelyiket na- Ŧ
gyobbnak, fontosabbnak, jobbnak látnak, mint a saját városuk?

A határ szerepe az iskola/gyerekek életében:3) 
Iskolai kapcsolatok:  z

MINDENHOL: Van-e az iskolának kapcsolata más határon túli iskolákkal? Testvériskola? Hol? Mit csinálnak  Ŧ
együtt? Milyen alkalmakkor találkoznak?

Barátságok: z
BEREGSZÁSZON: Vannak-e ukrán ismerőseik, barátaik?  Ŧ
KIRÁLYHELMECEN: Van-e kapcsolatuk a szlovák osztályokkal? vannak-e szlovák ismerőseik, barátaik? Ŧ
SÁTORALJAÚJHELYEN: Vannak-e külföldi ismerőseik?  Ŧ

Rokonok:  z
BEREGSZÁSZON /KIRÁLYHELMECEN: Vannak-e Magyarországon rokonaik? Ha igen hol? Látogatják-e őket? Ŧ
SÁTORALJAÚJHELYEN: Vannak-e Szlovákiában /Ukrajnában rokonaik? Ha igen hol? Látogatják-e őket? Ŧ

Utazás: Szoktak-e utazni? Ha igen hova? z
Milyen külföldi országokban jártak életükben? Nyaralás, táborok? Ŧ
BEREGSZÁSZON: Voltak-e már Magyarországon, Szlovákiában? Ha igen milyen céllal? (pl. tábor, nyaralás,  Ŧ
vásárlás) 
KIRÁLYHELMECEN: Voltak-e már Magyarországon, Ukrajnában? Ha igen milyen céllal? (pl. tábor, nyaralás,  Ŧ
vásárlás) Részt vesznek-e a TICCE által szervezett alkotótáborokban? Ha igen, hol és mikor?
SÁTORALJAÚJHELYEN: Voltak-e már Szlovákiában, Ukrajnában? Ha igen, milyen céllal? (pl. tábor, nyaralás,  Ŧ
vásárlás) 

További identitáselemek4) 
Média  z

Lehet-e itt fogni magyar/szlovák/ukrán tévéket? Milyen nyelvű, melyik csatornát nézik? Miért? Ŧ
Internet: Olvasnak, látogatnak-e magyar/szlovák/ukrán honlapokat? Melyeket és miért azokat? Facebook- Ŧ
ismerőseik között vannak-e szlovákok/ukránok? Beregszász, Királyhelmec: Akiknek sok nem magyar barátja 
van, azoktól: Milyen nyelven facebookozik?

Zene: Milyen nyelvű zenét hallgat? Kik a kedvencei? z
Szórakozás: Szoktak-e határon túli szórakozóhelyeken bulizni? Mondjanak példát! z

Továbbtanulási tervek, jövőkép:5) 
Hogyan és HOL képzelik el az életüket 5 vagy 10 év múlva? Tervezik-e a továbbtanulást? Ha igen, hol? z
Mi akarsz lenni, milyen foglalkozás, pálya a cél? z
HA TERVEZIK A TOVÁBBTANULÁST: z

BEREGSZÁSZON: Tervezik-e, hogy ukrajnai egyetemen tanulnak tovább? Ha igen melyiken? Milyen nyelven  Ŧ
tanulnának tovább? Tervezik-e hogy Magyarországon tanulnak tovább? Ha igen melyik egyetemen? Terve-
zik-e esetleg, hogy más országban tanuljanak tovább? Ha igen, hol és miért ott?



510  Módszertani mellékletek

m2.  Iskolai fókuszcsoport

KIRÁLYHELMECEN: Tervezik-e, hogy szlovákiai egyetemen tanulnak tovább? Ha igen melyiken? Tervezik-e  Ŧ
hogy Magyarországon tanulnak tovább? Ha igen melyik egyetemen? Tervezik-e esetleg, hogy más ország-
ban tanuljanak tovább? Ha igen, hol és miért ott?

HA DOLGOZNI AKARNAK: Hol és mit terveznek? Tervezik-e, hogy a településen maradnak Vannak-e munkale- z
hetőségek? Ha spontán nem említik: Tervezik-e rövid- vagy hosszútávon, hogy külföldre költöznek?

A beszélgetés zárása (5 perc)

Maradt-e még valakinek mondanivalója a témával kapcsolatban? Kérdések?

A MODERÁTOR MEGKÖSZÖNI A CSOPORTTAGOKNAK A BESZÉLGETÉST, ÉS ÁTADJA AZ AJÁNDÉKOT.
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Kulcsszavak listája

Földrajzi és geopolitikai szavak, kifejezések:

Barabás z
Bereg- z
Borsod z
Cigánd z
Eperjeske z
Európa z
Európai Unió z
határ z
Kárpátalja z
Kassa (Kosice) z
Kelet-Európa z
Királyhelmec (Kralovsky Chlmec) z
Kisvárda z
Közép-Európa z
külföld z
Magyarország z
magyar–román z
magyar–szlovák z

magyar–ukrán z
Mátészalka z
Munkács z
Nagykapos (Velke Kapusani) z
nemzetállam z
Nyíregyháza z
régió z
Sárospatak z
Sátoraljaújhely z
Szabolcs-Szatmár z
Szlovákia z
szomszéd z
Tisza- z
Ukrajna z
Ungvár (Uzhgorod) z
Vámosatya z
Vásárosnamény z
Záhony z
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Policy

HÁK z
CIP (eGovMoNet) z
eBEST z
együttműködés z
ENPI z
EU-HÁK z
fejlesztés z
HUSKROUA (HUSK, HUUA) z
INNOSTART z

INTERREG z
Kárpát-Régió z
NORRIS z
projekt z
Schengen z
támogatás z
testvérváros z
turizmus z

A határ szereplői

állampolgár z
bevándorló z
harmadik országbeli z
határátkelőhely z
határőr z
hatóság z
konzul z

magyar z
menekült z
migráns z
nagykövet z
szlovák z
ukrán z

Határátlépés

átjárás z
átlép z
forgalom z
határátlépés z
igazoltat z

megközelíthetőség z
megnyit z
útlevél z
vám z
várakozás z

Illegális tevékenység

csempészalagút z
csempészáru z
elfog z
elrejt z
embercsempészet z
fegyverkereskedelem z
hamis z

illegális z
korrupció z
lefizet z
megszökött z
rajtakap z
üzérkedés z
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A magyar és ukrán újságok listája és néhány jellemzője 5. táblázat 

név
cikkek száma/releváns cikkek száma

Összesen
i. hullám ii. hullám iii. hullám iv. hullám

magyar média

Napilapok
Kelet Magyarország 307/4 384/5 290/1 292/5 1273/15

Vasárnapi Kelet – 60/2 – – 60/2

Napi online újságok

http://www.szon.hu/ 193/3 182/7 183/13 178/3 736/26

http://www.indexkelet.hu/ 37/1 35/3 33/0 26/1 131/5

http://www.nyirport.hu/ 7/0 7/0 4/0 4/0 15/0

http://nyirhir.com/ 96/0 140/4 134/4 127/0 497/8

http://www.nyirseghir.hu/ 71/3 42/1 44/2 42/2 199/8

http://www.
nyiregyhazinapilap.hu/

226/2 235/1 289/1 694/4 1444/8

http://infonyiregyhaza.hu/ 194/1 209/4 160/1 113/1 676/7

Összesen (HU) 1131/14 1294/27 1137/22 1476/17 5038/79

kárpátaljai média

Hetilapok

Beregszász* 12/0 18/1 16/0 14/0 60/1

Kárpátinfo* 33/1 30/2 29/2 29/0 121/5

Beregi Hírlap* 11/2 16/1 20/0 14/0 61/3

Kárpátalja 52/5 41/0 - - 93/5

http://www.karpataljalap.net 35/2 39/1 34/5 32/4 140/12

Naplopó 52/2 62/0 – – 114/2

Össze-vissza megjelenő
Kárpáti Igaz Szó* 62/2 102/6 71/3 92/2 327/13

Kárpátaljai Hírmondó 43/10 – – – 43/10

Összesen (UA) 300/24 308/11 170/10 181/6 959/51

Mindösszesen 1431/38 1602/38 1307/32 1657/22 5997/130

* Van online verzió is.

http://www.szon.hu/
http://www.indexkelet.hu/
http://www.nyirport.hu/
http://nyirhir.com/
http://www.nyirseghir.hu/
http://www.nyiregyhazinapilap.hu/
http://www.nyiregyhazinapilap.hu/
http://infonyiregyhaza.hu/
http://www.karpataljalap.net
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Kódrendszer

A kódok gyakorisága6. táblázat 

Szülőkód alkód al-alkód al-al-alkód al-al-al-alkód kódolt 
szegmensek

Összes kódolt 
szegmens, %

HÁK     1 0,29

HÁK Szolidaritás    9 2,64

HÁK Diplomácia    19 5,57

HÁK Együttműködés    11 3,23

HÁK Együttműködés Partnerek   23 6,75

HÁK Együttműködés
Esemény/
történet

  0 0

HÁK Együttműködés
Esemény/
történet

Hivatalos  26 7,63

HÁK Együttműködés
Esemény/
történet

Kulturális/civil  36 12,16

HÁK Együttműködés
Esemény/
történet

Kulturális-civil Gasztronómia 4 1,17

HÁK Együttműködés
Esemény/
történet

Kulturális-civil Oktatás 21 6,16

Felhívás pályázatra     6 1,76

Felhívás pályázatra Leírás    4 1,17

Határátlépés     1 0,29

Határátlépés Migráció    2 0,59

Határátlépés Egyéb bűnök    7 2,05

Határátlépés Illegális    4 1,17

Határátlépés Illegális Migráció   1 0,29

Határátlépés Illegális Fegyver   6 1,76

Határátlépés Illegális Csempészet   25 7,33

Határátlépés
Közlekedési 
információ

   15 4,4

EU     11 3,23

EU Pozitív hatások    6 1,76

EU EU-UA kapcsola    12 3,52

EU
Együttműködés/
projekt

   25 7,33

folytatódik
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Szülőkód alkód al-alkód al-al-alkód al-al-al-alkód kódolt 
szegmensek

Összes kódolt 
szegmens, %

EU
Együttműködés/
projekt

Goal   19 5,57

EU Együttműködés
Pénzügyi 
támogatás

  11 3,23

EU Együttműködés Eredmények   19 5,57

EU Együttműködés Partnerek   13 3,81

Összesen 341 100


	0.	Bevezetés és hevenyészett gondolatok a határ kutatásának növekvő jelentőségéről
	Sik Endre

	Elméleti alapvetés
	1.	Adalékok a határ szociológiai elemzéséhez 
	Sik Endre


	a hármashatárról
	2.	Adalékok a hármashatár háromszoros beágyazottságához 
	Sik Endre

	3.	Elérhetőségi és forgalmi viszonyok
	Szalkai Gábor


	Határon átnyúló kapcsolatok
	Intézmények
	4.	Egyház, identitás és határon átnyúló kapcsolatok
	Sütő Tímea

	5.	Iskolák a határokon
	Sik Dorka – Szécsi Judit

	6.	A gazdasági szereplők határon átnyúló kapcsolatai
	Kopasz Marianna

	7.	A határokon átívelő együttműködések politikai és önkormányzati dimenziója a szlovák–ukrán–magyar hármashatár térségében
	Hegedűs Dániel

	8.	A határon átnyúló kapcsolatok (HÁK) a helyi médiában 
	Surányi Ráchel


	Munkaerőpiac
	9.	A határ szerepe a migrációs potenciál alakulásában
	Sik Endre

	10.	Határokon átnyúló munkaerő-piaci és jövedelemszerző mozgások 
	Koltai Júlia – Sik Endre


	Hálózatok
	11.	Határok mentén, határok felett – A magyar–szlovák–ukrán hármashatár aktorainak együttműködési hálózata
	Gerő Márton – Micsinai István 


	Identitások a hármashatáron
	Határmentiség
	12.	A határmentiség szerepe 
	Örkény Antal – Székelyi Mária

	13.	A határon túli területek szubjektív közelsége
	Koltai Júlia – Ligeti Anna Sára


	Kvázidiaszpóra
	14.	Határrégió és etnikai identitás
	Örkény Antal – Székelyi Mária

	15.	Határesetek
	Herendi György

	16.	Nemzeti identitás a határon és azon túl…
	Pakot Ágnes – Sőrés Anett

	17.	A nemzeti identitás alakulása különböző földrajzi-nemzetiségi alcsoportok között – egy mérési kísérlet
	Koltai Júlia


	Vélemények
	18.	Hogyan látják a határt a Kárpátaljai régió kulcsszereplői?
	Sik Dorka – Szécsi Judit


	Határvidékek európai kontextusban
	19.	Vázlat az EU határrégióinak összehasonlító elemzéséhez
	Németh Sarolta


	Módszertani mellékletek
	M1. melléklet: Az EUBORDERREGIONS-kutatás módszertana
	Annex 1	The design and process of the fieldwork
	Annex 2	The 4QQ (Four-Questions-Questionnaire)
	Annex 3	The CBQ (Cross-Border Questionnaire)
	Annex 4	Expert Interview
	Annex 5	The Stakeholders’ Forum
	Annex 6	Observation
	Annex 7	The methodology of network analysis
	Annex 8	The media analysis

	M2. melléklet: „A határ mint komplex rendszer” kutatás módszertana
	M2.1.	Lakossági adatfelvétel
	M2.2.	A kérdőív (a technikai részek nélkül)
	M2.3.	Az interjú
	M2.4.	Iskolai fókuszcsoport
	M2.5.	Médiaelemzés


