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Előszó
Az országhatár menti kapcsolatok története az elmúlt 25 évben, a rendszerváltozás 

óta nagy változásokon ment keresztül. A bevásárló-turizmus indítja meg a kapcso-

latokat a nyolcvanas évek végén, aztán jöttek az intézményi ismerkedések, majd a 

kilencvenes évek közepén a Phare CBC program által támogatott település-telepü-

lés, szervezet-intézmény találkozások, esetleg vállalkozásokat segítő létesítmények 

kiépítése. Ezek képezték az alapját a nagyreményű eurorégióknak, amik kimon-

dottan a politikusok és az elitek, így helyi, megyei politikai vezetők, az érdekkép-

viseletek, a kedvelt civil szervezetek, vagy területi, helyi intézmények, s azok ve-

zetőinek együttműködését formalizálták. Az esetek többségében azzal, hogy az 

elnyert támogatások a szervezetek működéséhez, vagy fennmaradáshoz járultak 

hozzá. Persze eredmények is születtek, hiszen határátkelők létesültek, ezekhez 

utak, hidak épültek, bár több helyen a szabad mozgást kőtömbök és (tartósan ide-

iglenes) árkok akadályozták. 2004-től aztán beléptek az Interreg programok újabb 

és újabb változatai, amik már államosított formában kezdték meg összehangolni a 

határ menti kapcsolatokat, vagy pontosabban igényeket. Ezek a programok szintén 

a közlekedéshálózatra koncentráltak, de számos civil szervezetet kapcsoltak össze, 

vagy értékes elemzések kidolgozását segítették, amit aztán éppen azok nem olvas-

tak el, akiknek szólt. 

2006-ban indult az európai területi társulás (ETT, EGTC) intézménye, ami minő-

ségi változást jelentett, hiszen az eddigi informális együttműködések helyett jogi 

személyiséggel rendelkező szervezetek jöhettek létre, amelyek a határ mindkét 

oldalán működhetnek, sőt feladatokat vehetnek át, alakíthatnak ki. Magyarország 

elsőként csatlakozott az európai egyezményekhez, már 2007-ben a jogrendszeré-

be építette az intézményt. Tisztelet Szlovákiának, hogy 2008-ben szintén elismerte 

ezt a határ menti kapcsolatokat segítő szervezetet. Jellemző a hazai területfejlesztés 

innovációs hajlandóságára, hogy az elsők között alakultak meg a szlovák-magyar 

határtérségben az ETT szervezetek, s az unióban regisztráltak több mint 20 %-át ma 

a két ország adja.

A kutatási jelentés alaposan és sokoldalúan, mondhatni elsőként, bőséges tény-

szerűséggel mutatja be a szlovák-magyar határtérség 13 európai területi társulását. 

Egységes elemzési tematikával, így a dokumentumelemzés és a mélyinterjúk módsze-

rével, de a tagtelepülések megkérdezésével is naprakész információkat szolgáltat. De 

nemcsak leltár a kutatási jelentés, hanem tudományos munka is, hiszen a szervezetek 

és tevékenységek szakszerű minősítését ismerhetjük meg, jelezve a fejlődési típuso-

kat, azok sajátosságait. S végül rendkívül hasznosak a szakpolitikai ajánlások is, amik 

az intézmények működésének feltételeit járják körbe, ajánlásokat téve a mozgásterek 
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bővítésére, s ezzel a határok végleges felszámolására, a két ország, a két nép együtt-

élésének új irányaira.  

Ajánlom a jelentést nem csak a 13 szervezetnek, hogy el tudják helyezni magukat 

a többiek között, hanem a területi folyamatokkal, a külpolitikával foglalkozó politi-

kusoknak, kutatóknak, hallgatóknak, oktatóknak, s mindazoknak, akiknek fontos az 

európai integráció.

Győr, 2015. szeptember     

Prof. Dr. Rechnitzer János

egyetemi tanár
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Bevezetés
Az „európai területi társulások” létrehozásának lehetőségéről szóló közösségi jog-

anyag (az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK rendelete az európai terüle-

ti együttműködési csoportosulásról) közel 10 éve, 2006-ban jelent meg. Akkor még 

kevesen gondolták, hogy 2015-ben az EU-integráció – legalábbis eddig – „felemás” 

voltáról beszélhetünk. Szinte hihetetlennek tűnik, hogy 25 évvel az ún. „létező szocia-

lizmus” bukása után az egymást követő kormányok nem tudtak mit kezdeni azokkal a 

térségekkel, ahol az 1990-es évek elején összeroppant a gazdaság. Egyes térségekben 

emberek százezrei maradtak munka nélkül, óriási a szegénység, és generációk nőnek 

fel úgy, hogy nem látják a szüleiket reggel munkába indulni. Ezekben a térségekben 

éhséglázadásokra lehet számítani.

A döntéshozók érdemben nem foglalkoznak azokkal a kihívásokkal, melyeket a 

térségi egyenlőtlenségek okoznak. Holott ezek a különbségek szembeötlőek, elég ha 

csak a Bécs-Pozsony-Győr „arany háromszöget” vagy a Csallóköz-Szigetköz térséget 

hasonlítjuk össze a Kassa-Miskolc vagy Gömör térségekkel. A Nyugat-Európához való 

felzárkózás felemás volta az egy lakosra jutó GDP uniós átlaghoz viszonyított százalé-

kos arányában is „keményen” tetten érhető (lásd 1. táblázat).

1. táblázat – Egy lakosra jutó GDP (PPS) a magyar-szlovák határ menti megyék esetében, 
az EU-28 átlag %-ában, 2000 és 2012

Megye / Kraj 2000 2012

Győr-Moson-Sopron 70 75

Komárom-Esztergom 44 66
Budapest 107 141
Pest 41 54
Nógrád 30 28
Borsod–Abaúj–Zemplén 34 40

Magyarország 54 65

Pozsony / Bratislavsky 107 179

Nagyszombat / Trnavsky 52 83

Nyitra / Nitriansky 43 66

Besztercebánya / Banskobystricky 41 53

Kassa / Kosice 44 58

Szlovákia 49 74

Forrás: Eurostat
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A regionális tudományok jeles képviselőinek (például Horváth Gyula, Rechnitzer 

János) több tanulmánya rámutat a térségi egyenlőtlenségek okaira és következménye-

ire, ezekkel kutatásunk során nem foglalkoztunk, azokat „adottságnak” tekintettük.

Úgy gondoljuk, hogy az uniós intézmények és a rendelkezésre álló pénzügyi for-

rások továbbra is komoly esélyt jelentenek a helyzet javítására. Ugyanakkor az ún. 

abszorpciós képességen ezek a források sem változtatnak, ha ezek felhasználása nem 

„optimálisan”, a gazdasági és társadalmi érdekek maximális figyelembe vételével tör-

ténik. Az „európai területi társulásokat” 2015-ben továbbra is a térségbeli egyenlőtlen-

ségek mérséklése, az abszorpciós képesség növelése egyik fontos intézményi eszkö-

zének tekintjük.

Ma már kijelenthető, hogy az „eurorégiós” együttműködési forma csupán az ala-

pokat, a határon átnyúló gazdasági-társadalmi-politikai kapcsolatok intézményesü-

lésének lehetőségét teremtette meg, ugyanakkor nem hozott érdemi megoldást a 

periférikus határtérségek felzárkóztatásában. Az „európai területi társulások” viszont 

alkalmasabbak lehetnek, hogy egy adott, esetünkben a magyar-szlovák határtérségek 

integrációját, elsősorban a gazdasági, környezetvédelmi, közlekedési és civil kapcso-

lati területeken úgy erősítsék, hogy mind a jobb adottságú, mind a hátrányosabb tér-

ségekben élő lakosság életminősége, munkaerőpiaci helyzete érdemben javuljon.

Az „európai területi társulás” (ETT; European grouping of territorial cooperation, 

EGTC) legfőbb „hozzáadott értéke” elsősorban abban rejlik, hogy önálló jogi szemé-

lyiséggel bír, ezáltal saját költségvetéssel és alkalmazottakkal rendelkezhet, sőt még 

vállalkozói (üzleti) tevékenységet is folytathat.

1. ábra – Európai területi társulások a magyar-szlovák határ mentén

Megjegyzés: az ábra a 2013. végén nyilvántartásba vett Svinka és Torysa ETT-ket nem jelöli
Forrás: CESCI
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Magyarország (2007-ben) és Szlovákia (2008-ban) az első között ültette át a közös-

ségi rendeletet a nemzeti jogrendjébe. Ez is jelentős szerepet játszott abban, hogy a 

két ország élen jár az ETT/EGTC alapítás tekintetében: a 2014. év végéig nyilvántar-

tásba vett 51 EGTC-ből 13 (!) a magyar-szlovák határ mentén jött létre (lásd 1. ábra).

A magyarországi Civitas Europica Centralis Alapítvány és a szlovákiai Selye János 

Egyetem együttműködésében, a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával megvaló-

sult projekt a magyar-szlovák határ mentén létrejött ETT-k (EGTC-k) összehasonlítá-

sára irányult. A statisztikai adatgyűjtésen, kérdőíves felmérésen és személyes interjú-

kon alapuló kutatás elsősorban a létrejött társulások előzményeit (politikai-gazdasági 

keretfeltételeit, az alapítás főbb motivációit), a már elért eredményeket és a jövőbeli 

kilátásokat vizsgálta. A kidolgozott új kutatási módszertan alkalmas lehet más határ-

térségek revitalizációját célzó ETT-k összehasonlító vizsgálatára is.

A kutatási jelentés elkészítéséhez – a hivatkozott forrásokon túl – felhasználtuk a 

projekt keretében, 2015. május 28-án, a Selye János Egyetemen megrendezésre került 

konferencia főbb megállapításait is (a konferencia előadások vázlatait lásd a 3. számú 

mellékletben).
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1. Kutatás módszertana

A kutatás három különböző aspektusból, különböző módszerekkel vizsgálta a ma-

gyar-szlovák határ mentén 2008 és 2014 között létrejött ETT-ket.

1.1 Szekunder források

Az objektív „külső megfigyelői” nézőpont esetében elsősorban a társulások honlap-

jain, éves pénzügyi beszámolóiban elérhető nyilvános információkra támaszkodtunk. 

Ezek alapján az ETT-alapítások főbb motivációit, az elért eredményeket, és azok jövő-

beli (elsősorban pénzügyi, politikai) fenntarthatóságát vizsgáltuk. E nézőpont kapcsán 

a főbb megállapításokat az ETT-ket egyenként bemutató 2. fejezet foglalja össze. E fe-

jezetben bevezetjük és tudományos, illetve szakmapolitikai vitára bocsátjuk az „ETT 

Szerep Mátrix” (EGTC Role Matrix) mint új ETT/EGTC monitoring eszköz fogalmát.

1.2 Mélyinterjúk

A „menedzseri” (igazgatói, irodavezetői) aspektus feltérképezése céljából 2015 

márciusában és áprilisában strukturált mélyinterjúkat készítettünk az egyes ETT-k 

igazgatóival és/vagy irodavezetőivel, elsősorban az alábbi témaköröket érintve:

 az ETT alapítás, nyilvántartásba vétel motivációi, körülményei, nehézségei;

  az állami szabályozás, a területi közigazgatási kompetenciák változásának kö-

vetkezményei;

 az együttműködés főbb fókuszpontjai;

 megvalósított, folyamatban lévő fejlesztési projektek;

 pénzügyi és humán erőforrások;

 jövőbeli együttműködési lehetőségek és akadályok;

 lehetséges jövőbeli szerep a határtérség revitalizációjában.

A mélyinterjúk legfontosabb tapasztalatait szintén a 2. fejezet tartalmazza.

1.3 Kérdőíves felmérés

Végül, a „tulajdonosi” (tagi) aspektus megismerése érdekében kérdőíves felmérést 

végeztünk az ETT tagönkormányzatok körében. Az adatfelvételre a 2015. március 25. 

és május 31. közötti időszakban került sor. Online (Google form), önkitöltős, anoni-

mizált kérdőívek kerültek több körben, e-mailben kiküldésre, 177 települési/megyei 

önkormányzat vezetőjének (polgármesterének, elnökének) címezve. A kérdőív (és 
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a kísérő e-mail) szövege a magyarországi önkormányzatok esetében magyar nyelvű, 

míg a szlovákiai önkormányzatok esetében kétnyelvű, szlovák és magyar volt.

A kérdőíves felmérés négy kérdéskörre (dimenzióra) épült: 

  motiváció: a tag-önkormányzatok főbb motivációs tényezői az ETT alapítás/

csatlakozás tekintetében;

 elégedettség: mennyire elégedettek az ETT eddigi tevékenységeivel;

 jövőbeli elvárások: mit várnak a tagok az ETT jövőbeli működésétől;

  hozzájárulás: milyen pénzügyi és humán erőforrásokkal járulnak hozzá a ta-

gok az ETT jelenlegi tevékenységeihez, és e tekintetben mire lehet számítani 

a jövőben.

Az 1-3. dimenziók tekintetében az alábbi szempontokat definiáltuk, előzetesen 

feltételezve, hogy az ETT-k elsősorban e fejlesztéspolitikai stratégiai területeken járul-

hatnak hozzá a határ menti együttműködések erősítéséhez:

 civil szervezetek közötti együttműködés erősítése;

  vállalkozások (kivéve: turisztikai) együttműködésben rejlő lehetőségek kiak-

názása;

 turisztikai együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása;

 környezet- és természetvédelmi együttműködés erősítése;

 egészségügyi együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása;

 oktatási együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása;

 közlekedési infrastrukturális közös fejlesztési lehetőségek kiaknázása;

 magyar-szlovák nemzetiségi kapcsolatok erősítése;

 magyar-magyar nemzetiségi kapcsolatok erősítése;

 szlovák-szlovák nemzetiségi kapcsolatok erősítése.

Érdemi válaszokat 42 önkormányzattól kaptunk, ami tagszám szerint 24%-os, 

míg a képviselt lakosság arányában (a megyéket nem számítva) 56%-os válaszadási 

aránynak felel meg. A kapott válaszokat az alábbi szegmentációs ismérvek szerint is 

feldolgoztuk, és ha a kapott eredmények a minta átlagos jellemzőitől szignifikánsan 

eltértek, akkor az eltéréseket külön is elemeztük:

  ország (a válaszadó önkormányzatok 55%-a magyarországi, 45%-a szlovákiai 

volt);

 ETT hovatartozás;

  méret: „kis” településnek a minta kb. 80%-át alkotó, 10 ezernél alacsonyabb 

lakosság számmal rendelkező településeket tekintettük;
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  alapító/csatlakozó: a válaszadók 84%-a az adott ETT alapító tagja volt, míg kb. 

egyhatoda később csatlakozott.

A kérdőíves felmérés főbb eredményeit és következtetéseit a 3. fejezet összegzi.

A kutatás főbb szakpolitikai következtetéseit és javaslatait a 4. fejezet foglalja össze. 

E fejezetben bevezetjük és tudományos, illetve szakmapolitikai vitára bocsátjuk az „ETT 

Érettségi Index” (EGTC Maturity Index) mint egy további új ETT/EGTC monitoring esz-

köz fogalmát. Végül, a társulások fejlesztéspolitikai (területi együttműködési) szerepének 

növelésére irányuló további kutatási, elemzési irányokat, témákat fogalmazunk meg.
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2. Vizsgált ETT-k („külső megfigyelői” és 
„menedzseri” nézőpont)

Az alábbi fejezetben elsőként az ETT-k „tipizálásának” lehetséges módjait ismertet-

jük. Majd egyesével, a nyilvántartásba vételük szerinti időrendi sorrendben mutatjuk 

be a vizsgált, a magyar-szlovák határ mentén 2008 és 2014 között létrejött európai 

területi társulásokat.1 A rövid esettanulmányok az 1.1 és 1.2 alfejezetekben definiált 

„külső megfigyelői” és „menedzseri” nézőpontokon és módszereken (szekunder for-

rásokon, mélyinterjúkon) alapulnak.

2.1 ETT-típusok meghatározása

A társulást alkotó tagok által képviselt „területi szint”, illetve a „földrajzi kiterjedés” 

alapján a magyar-szlovák ETT-knek három alapvető típusa határozható meg.

  „Település-közi” (inter-municipial) társulásról akkor beszélhetünk, ha az 

együttműködés mindössze néhány (akár kettő) település között valósul meg, 

ugyanakkor a települések nem feltétlenül határosak közvetlenül egymással, 

és területük nem alkot összefüggő földrajzi-fejlesztési egységet.

  „Mikro-regionális” (micro-regional) társulás szintén települési önkormányza-

tok között jön létre, az együttműködés földrajzi területe azonban már össze-

függő, határ menti földrajz-fejlesztési egységként, övezetként definiálható.

  „Makro-regionális” (macro-regional) együttműködés a megyei (NUTS-3) 

vagy regionális (NUTS-2) szintű önkormányzatok között jön létre, alapvető 

célja egy nagyobb kiterjedésű, több országhoz tartozó, ugyanakkor az egyes 

országok fejlesztéspolitikájában nem feltétlenül önálló egységet képező ha-

tár menti térség (pl. „Duna-mente”) közös fejlesztése.

E földrajzi jellemzőek alapján a magyar-szlovák határ mentén létrejött ETT-k a 2. 

táblázat szerint kategorizálhatók.

Látható, hogy a társulások zöme (több mint fele) a korlátozott fejlesztési kapaci-

tásokkal és kompetenciákkal rendelkező településközi kategóriába sorolható. A mik-

ro-regionális típust három, míg a makro-regionális típust – megközelítésünk szerint 

– kettő magyar-szlovák ETT képviseli. 

1 Az egyes ETT-k esetében a Régiók Bizottságának nyilvántartásában (EGTC Register) feltüntetett hivata-
los, rövidített, „angol nyelvű” megnevezéseket használjuk.
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2. táblázat – Magyar-szlovák ETT-k kategorizálása az együttműködés területi szintje 
és földrajzi kiterjedése szerint

ETT Település-közi Mikro-regionális Makro-regionális

Abaúj-Abaújban x

Arrabona x
Bodrogközi x
Ister-Granum x
Karst-Bodva x
Novohrád-Nógrád x
Pons Danubii x
Rába-Duna-Vág x

Sajó-Rima x

Svinka x

Torysa x

Ung-Tisza-Túr-Sajó x

Via Carpatia x

A másik fajta kategorizálási szempont definiálásakor arra keressük a választ, 

hogy az adott társulás jelenleg milyen „szerepet” tölthet be, illetve mi lehet a jövő-

beli funkciója az adott határtérség felzárkóztatásában, a határon átnyúló gazdasági, 

társadalmi stb. kapcsolatok „revitalizációjában.” Hipotézisünk szerint ezt az időben 

potenciálisan változó szerepet elsősorban a „pénzügyi autonómia” (fiscal auto-

nomy) és a „fejlesztéspolitikai bevonás” (development policy involvement) mértéke 

határozza meg. Előbbi szempont azt vizsgálja, hogy pénzügyi értelemben fenntart-

hatók-e a társulás által elért eredmények, avagy a szervezet léte elsősorban a külső, 

főleg állami támogatásoktól, illetve a szűkösen és nem állandóan rendelkezésre álló, 

elsősorban uniós pályázati, forrásoktól függ-e. Míg utóbbi szempont esetében arra a 

kérdésre keressük a választ, hogy az adott társulás aktív, „alakító” szerepet tölt-e be a 

határtérséget érintő (állami, regionális, lokális) fejlesztési stratégiák kidolgozásában 

és megvalósításában.

E két dimenzió alapján definiáljuk az „ETT Szerep Mátrix”-ot (ETT Role Matrix), 

amely az európai területi társulásokat négy csoportra osztja.

  „Támogatás vadászok” (grant hunters) csoportjába tartozók esetében ala-

csony szintű pénzügyi függetlenségről és a fejlesztéspolitikai bevonás (szin-

te) teljes hiányáról beszélhetünk. E társulások elsődleges (szinte kizáróla-

gos) célja a pályázati, elsősorban „európai területi együttműködési” (ETE) 
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források, illetve a szervezet működését finanszírozó állami támogatások le-

hívása.

  „Támogatás közvetítők” (grant intermediaries) azok, melyek az érintett orszá-

gok kormányaitól „felhatalmazást” kapnak, hogy „közreműködő szervezet-

ként” menedzseljék bizonyos fejlesztési, elsősorban ETE „kisprojekt” finan-

szírozó források allokációját. E társulások már aktív szereplői a határ menti 

fejlesztéspolitikai stratégia kialakításának és végrehajtásának, ugyanakkor 

működésük pénzügyi feltételeit a központi kormányzatok által átengedett, 

adott költségvetési időszakra szóló „technikai segítségnyújtási” források ha-

tározzák meg.

  „Vállalkozók” (entrepreneurs) azok a társulások, melyek a pályázati források 

közvetlen felhasználása mellett üzleti (elsősorban pályázatírói, projektme-

nedzsment) szolgáltatásokat is nyújtanak, elsősorban tagjaik, de akár külső 

megbízók számára is. Működésük finanszírozásában az állami támogatások-

nak csekély (vagy egyáltalán nincs) szerepe, ugyanakkor az adott határtérsé-

get érintő fejlesztéspolitika tekintetében legfeljebb „véleményező” szerepük 

van.

  „Közszolgáltatók” (public services providers) esetében mind a pénzügyi füg-

getlenség, mind a fejlesztéspolitikai bevonás mértéke magas. A rendszeres 

(éves költségvetési keretben meghatározott) tagi hozzájárulásoknak, vala-

mint a kiszámítható üzleti bevételeknek, illetve a fejlesztéspolitikai „felhatal-

mazásnak”, valamint a megfelelő jogi-intézményi környezetnek köszönhetőn 

a társulás – az együttműködés földrajzi területén – határon átnyúló (közleke-

dési, egészségügyi, katasztrófavédelmi stb.) közszolgáltatás(oka)t (is) nyújt.

A magyar-szlovák határ mentén létrejött ETT-k közül jelenleg az Arrabona, az Ister-

Granum és a Pons-Danubii társulásokat sorolhatjuk a „vállalkozók” csoportjába. Míg 

az Abaúj-Abaújban, a Bodrogközi, a Novohrad-Nógrád, a Rába-Duna-Vág, a Sajó-Rima 

és a Via-Carpatia ETT egyelőre csak (legfeljebb) „támogatás vadász” szerepet tölt be az 

adott határtérségben. A „de facto” már/még nem létező Karst-Bodva, Svinka, Torysa 

és Ung-Tisza-Túr-Sajó ETT-k jelenleg már/még nem helyezhetők el a mátrixban (lásd 

2. ábra).

Kategorizálásunk igazolására az alábbi alfejezetekben ismertetett esettanulmá-

nyokat használjuk fel. Az adott határtérség felzárkóztatásában, revitalizálásában betöl-
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tött szerep természetesen időben változhat, ezért az „ETT Szerep Mátrix” monitoring 

eszközként is értelmezhető. A kutatásunk során vizsgált ETT-k vonatkozásában, a ta-

nulmány 4.2 alfejezetében fogalmazunk meg jövőbeli szerep „víziókat”. 

2. ábra – Magyar-szlovák ETT-k kategorizálása az „ETT Szerep Mátrix” definíciói szerint, 2015

2.2 Ister-Granum

A vizsgált határtérségben elsőként, míg az EU-ban – a francia-belga Lille-Kortrijk-

Tournai Eurometropole után – másodikként az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (a továbbiakban: Ister-Granum) jött 

létre.

A „mikro-regionális” határon átnyúló intézményi együttműködést megvalósító Is-

ter-Granum nyilvántartásba vételére 2008 novemberében került sor. Jelenleg 42 ma-

gyarországi és 40 szlovákiai települési önkormányzat alkotja, székhelye a magyaror-

szági Esztergomban található (lásd 3. táblázat).
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3. táblázat – Az Ister-Granum ETT főbb adatai

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2008. 11. 12.

Tagok (2014 végén): 42 magyarországi, 40 szlovákiai települési önkormányzat
Székhely (település, ország): Esztergom, Magyarország
Lakosság (utolsó, 2011. évi 
népszámlálások adatai szerint): 170 284 fő

Árbevétel (2014): 22 962 ezer HUF
Földrajzi típus: mikro-regionális
ETT Szerep (2015): „vállalkozó”

Forrás: http://egtc.kormany.hu/europai-teruleti-tarsulasok-nyilvanatartasa, 

Ister-Granum, KSH, ŠÚSR, CEC

Az Ister-Granum tagjai települési önkormányzatok, a települések földrajzi érte-

lemben összefüggő határ menti területi egységként, „fejlesztési övezetként” definiál-

hatók. A társulást a magyarországi Komárom-Esztergom megye Esztergomi, valamint 

– kisebb arányban – Pest megye Pilisvörösvári, Szentendrei és Szobi járásainak, illetve 

a szlovákiai Nyitra/Nitra megye (kerület, kraj) Érsekújvári/Nové Zámky, Komáromi/

Komárno és Lévai/Levice járásainak (okres) települései alkotják. A társulás közigaz-

gatási területén tehát 2 ország 3 megyéjének 7 járása osztozik. Az együttműködés el-

sősorban az Esztergom – Štúrovo/Párkány tengelyre épül, e két település adja az ETT 

összlakosságának közel egynegyedét (23%-át). A lakosság megoszlása kissé arányta-

lan: a 170 ezer fő közel 70%-a (117 ezer fő) a közös határszakasz magyarországi olda-

lán él. Esztergom (29 ezer fő) és Štúrovo/Párkány (11 ezer fő) mellett a magyarországi 

Piliscsaba (8 ezer fő), Nyergesújfalu (8 ezer fő), Tát (5 ezer fő) és Lábatlan (5 ezer 

fő), illetve a szlovákiai Želiezovce/Zselíz lakosságszáma éri el az 5 ezer főt (lásd 4. 

táblázat).  

4. táblázat – Az Ister-Granum ETT tagtelepüléseinek földrajzi elhelyezkedése 
(közigazgatási területi besorolása) és lakosságszáma (a 2011. évi magyarországi és szlovákiai 

népszámlások adatai szerint)

Település Ország Megye Járás
Lakoság, 
2011 (fő)

Annavölgy Magyarország Komárom-Esztergom Esztergomi      941

Bajna Magyarország Komárom-Esztergom Esztergomi   1 928
Bajót Magyarország Komárom-Esztergom Esztergomi   1 538
Csolnok Magyarország Komárom-Esztergom Esztergomi   3 230
Dág Magyarország Komárom-Esztergom Esztergomi      932
Dömös Magyarország Komárom-Esztergom Esztergomi   1 167
Epöl Magyarország Komárom-Esztergom Esztergomi      643
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Település Ország Megye Járás
Lakoság, 
2011 (fő)

ESZTERGOM Magyarország Komárom-Esztergom Esztergomi 28 926

Kesztölc Magyarország Komárom-Esztergom Esztergomi   2 626

Lábatlan Magyarország Komárom-Esztergom Esztergomi   5 033

Leányvár Magyarország Komárom-Esztergom Esztergomi   1 704

Máriahalom Magyarország Komárom-Esztergom Esztergomi      677

Mogyorósbánya Magyarország Komárom-Esztergom Esztergomi     862

Nagysáp Magyarország Komárom-Esztergom Esztergomi   1 487

Nyergesújfalu Magyarország Komárom-Esztergom Esztergomi   7 621

Piliscsév Magyarország Komárom-Esztergom Esztergomi   2 356

Pilismarót Magyarország Komárom-Esztergom Esztergomi   1 977

Sárisáp Magyarország Komárom-Esztergom Esztergomi   2 770

Süttő Magyarország Komárom-Esztergom Esztergomi   2 071

Tát Magyarország Komárom-Esztergom Esztergomi   5 302

Tokod Magyarország Komárom-Esztergom Esztergomi   4 143

Tokodaltáró Magyarország Komárom-Esztergom Esztergomi   2 963

Úny Magyarország Komárom-Esztergom Esztergomi      688

Piliscsaba Magyarország Pest Pilisvörösvári   8 472

Tinnye Magyarország Pest Pilisvörösvári   1 607

Pilisszentkereszt Magyarország Pest Szentendrei   2 259

Pilisszentlászló Magyarország Pest Szentendrei   1 223

Visegrád Magyarország Pest Szentendrei   1 718

Ipolydamásd Magyarország Pest Szobi      346

Ipolytölgyes Magyarország Pest Szobi      411

Kemence Magyarország Pest Szobi   1 025

Kóspallag Magyarország Pest Szobi      763

Letkés Magyarország Pest Szobi   1 109

Márianosztra Magyarország Pest Szobi   1 389

Nagybörzsöny Magyarország Pest Szobi     778

Nagymaros Magyarország Pest Szobi   4 679

Perőcsény Magyarország Pest Szobi      312

Szob Magyarország Pest Szobi   2 794

Tésa Magyarország Pest Szobi        73

Vámosmikola Magyarország Pest Szobi   1 592

Verőce Magyarország Pest Szobi   3 663
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Település Ország Megye Járás
Lakoság, 
2011 (fő)

Zebegény Magyarország Pest Szobi   1 215

Bátorové Kosihy / 
Bátorkeszi Szlovákia Nitra Komárno   3 427

Búč / Búcs Szlovákia Nitra Komárno   1 160

Kravany nad Dunajom 
/ Karva Szlovákia Nitra Komárno      737

Moča / Dunamocs Szlovákia Nitra Komárno   1 141

Radvaň nad Dunajom 
/ Dunaradvány Szlovákia Nitra Komárno      712

Bielovce / Ipolybél Szlovákia Nitra Levice      224

Čata / Csata Szlovákia Nitra Levice   1 034

Hronovce / Lekér Szlovákia Nitra Levice   1 466

Ipeľský Sokolec / 
Ipolyszakállos Szlovákia Nitra Levice      843

Keť / Érsekkéty Szlovákia Nitra Levice      647

Kubáňovo / Szete Szlovákia Nitra Levice     290

Lontov / Lontó Szlovákia Nitra Levice     684

Malé Ludince / 
Kisölved Szlovákia Nitra Levice     176

Nýrovce / Nyírágó Szlovákia Nitra Levice     533

Pastovce / Ipolypásztó Szlovákia Nitra Levice     503

Pohronský Ruskov / 
Oroszka Szlovákia Nitra Levice  1 300

Šalov / Garamsalló Szlovákia Nitra Levice     383

Zalaba / Zalaba Szlovákia Nitra Levice     187

Želiezovce / Zselíz Szlovákia Nitra Levice  7 115

Bajtava / Bajta Szlovákia Nitra Nové Zámky     410

Bíňa / Bény Szlovákia Nitra Nové Zámky  1 465

Bruty / Bart Szlovákia Nitra Nové Zámky     606

Chľaba / Helemba Szlovákia Nitra Nové Zámky     722

Gbelce / Köbölkút Szlovákia Nitra Nové Zámky   2 229

Kamenica nad 
Hronom / Garamkövesd Szlovákia Nitra Nové Zámky   1 357

Kamenín / Kéménd Szlovákia Nitra Nové Zámky   1 500

Kamenný Most / 
Kőhídgyarmat Szlovákia Nitra Nové Zámky   1 047

Leľá / Leléd Szlovákia Nitra Nové Zámky     342
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Település Ország Megye Járás
Lakoság, 
2011 (fő)

Malá nad Hronom / 
Kicsind Szlovákia Nitra Nové Zámky     386

Malé Kosihy / 
Ipolykiskeszi Szlovákia Nitra Nové Zámky     395

Mužla / Muzsla Szlovákia Nitra Nové Zámky   1 913

Nána / Nána Szlovákia Nitra Nové Zámky   1 175

Nová Vieska / 
Kisújfalu Szlovákia Nitra Nové Zámky     719

Obid / Ebed Szlovákia Nitra Nové Zámky   1 167

Pavlová / Garampáld Szlovákia Nitra Nové Zámky     236

Salka / Ipolyszalka Szlovákia Nitra Nové Zámky   1 021

Šarkan / Sárkányfalva Szlovákia Nitra Nové Zámky     378

Sikenička / 
Kisgyarmat Szlovákia Nitra Nové Zámky    442

Štúrovo / Párkány Szlovákia Nitra Nové Zámky 10 666

Svodín / Szőgyén Szlovákia Nitra Nové Zámky 2 533

Forrás: Ister-Granum, KSH, ŠÚSR

Az együttműködési társulás fejlődéstörténetének gyökerei egészen az 1990-es évek 

végéig nyúlnak vissza. 1999 szeptemberében a két ország akkori miniszterelnöke kor-

mányközi megállapodást írt alá az Esztergom és Štúrovo/Párkány településeket, ezáltal 

több „kisrégiót” összekapcsoló – az 1895-ben megépült, majd mindkét világháború so-

rán felrobbantott, és 1944 és 2001 között újjáépítésre nem kerülő – Mária Valéria híd 

újjáépítéséről. Az újjáépítés kezdeményezésében elévülhetetlen szerepet játszott a két 

városban már az 1980-as évek közepén, civil kezdeményezésre létrejött „Hídbizottság”. 

A két kormány megállapodását közvetlenül követően, 1999 decemberében a két telepü-

lés polgármesterei is megállapodtak egy regionális szintű határ menti együttműködés 

kialakításáról. 

2000 októberében 22 szlovákiai (a Párkány központú Déli/Južný régióhoz tarto-

zó), valamint 11 magyarországi (zömében az Esztergom és Nyergesújfalu Kistérségi 

Területfejlesztési Társuláshoz tartozó) település írt alá együttműködési nyilatkozatot. 

A döntéshozó szerv első ülésére 2000 decemberében került sor, ezzel párhuzamosan 

esztergomi székhellyel bejegyzésre került az Eurohíd Alapítvány. 2001 májusában az 

együttműködés az Ister-Granum Határ Menti Kisrégió nevet vette fel, októberben pe-

dig átadásra került az együttműködés alapvető infrastrukturális pillérét (és egyben 

szimbólumát) jelentő Mária Valéria híd. Az együttműködés Ister-Granum Eurorégióra 

történő átnevezésére 2003 novemberében került sor.
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Tekintettel arra, hogy az „eurorégió” önálló jogi személyiséggel nem rendelkezett, 

ezáltal érdemi fejlesztési tevékenységet sem végezhetett, Esztergom város önkormány-

zata 2005 novemberében döntött az Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft. létrehozásáról. A nagyjából a 2000 és 2008 közötti éveket felölelő „eu-

rorégiós” időszakban, az időszak végére már 102 település 220 ezer főnyi lakosságát 

felölelő együttműködés tevékenysége alapvetően még a civil („people-to-people”) 

kapcsolatok erősítését célozta. Ezen időszak projektjei elsősorban rendezvényeket 

(polgármesteri találkozókat, fesztiválokat, sporteseményeket), és különböző közös 

kiadványokat valósítottak meg. Ezzel párhuzamosan elkészült és 2005-ben Brüsszel-

ben is bemutatásra került az eurorégió fejlesztési terve. A tervek megvalósítása, a fej-

lesztési ügynökség működtetése érdekében, 2006 októberében régiófejlesztési iroda 

nyílt Esztergomban.

A nagyobb ívű, gazdasági típusú együttműködések megvalósítására a két ország 

2004. évi uniós csatlakozása, majd a közösségi joganyag fejlődése, az EGTC rendelet 

2006. évi megjelenése teremtette meg a megfelelő keretfeltételeket. Az eurorégióval 

azonos nevű, de immáron önálló jogi személyiséggel rendelkező, korlátolt felelős-

séggel felruházott Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműkö-

dési Csoportosulás megalakulására 2008 májusában, míg a székhely szerinti illetékes 

magyarországi Fővárosi Bíróság általi nyilvántartásba vételére 2008 novemberében 

került sor. Kiemelendő tény, hogy az eurorégió 102 települési önkormányzatából 16 

(jellemzően a magyarországi Pest megyéhez tarozók egy része) az ETT-hez már nem 

csatlakozott. 2008 és 2014 között pedig további 4 település kilépésére került sor.

Az ETT megalakulása óta eltelt időszakot két nagyobb szakaszra érdemes bonta-

ni. A 2008 és 2011 közötti időszakban több jelentős fejlesztési projekt került kidol-

gozásra. Ebből 3 projekt megvalósításához ráadásul sikerült is a társulásnak támoga-

tást elnyernie a „Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 

2007-2013” operatív program keretében. Ugyanakkor a projektek „bedőltek”, nem 

sikerült azokat megvalósítani, mivel a szükséges önrészt a tagok (elsősorban Eszter-

gom önkormányzata) nem tudták biztosítani. Ez jelentős bizalomvesztést okozott a 

tag-önkormányzatok körében. E „betanulási” időszakot jól jellemzi a menedzsment 

instabilitása is, három igazgató váltotta egymást a társulás élén. Ráadásul 2010 és 2014 

között Esztergomnak „ellenzéki” polgármestere volt, ami vélhetően jelentős szerepet 

játszott abban, hogy a társulás eddig csak kisebb összegű támogatásokat nyert el (pl. 

a Leader program keretében).

A 2011 és 2014 közötti időszak pedig a „pénzügyi konszolidáció”, a „vállalkozóvá 

válás” és a „stratégiai tervezés” jelzőkkel illethető. A 2011. év, a tagdíj-bevételek ug-

rásszerű növekedése (valószínűsíthetően pótlólagos befizetések) ellenére még több 

mint 6 millió Ft-os veszteséggel zárult. 2012 és 2014 között azonban, elsősorban a ma-

gyar központi kormányzat által biztosított – formálisan pályázati úton elnyert – mű-
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ködési támogatásnak köszönhetően a társulás pénzügyi helyzete rendeződött (lásd 

5. táblázat). 

5. táblázat – Az Ister-Granum ETT főbb pénzügyi-számviteli adatai, 2009 – 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bevételek, ezer Ft 4 785 18 144 13 875 16 984  17 240 22 962

ebből:        - értékesítés nettó árbevétele        0           0         92      637   2 456   3 250
- tagdíjak 4 685   4 282   9 306   3 286   3 417   3 392

- támogatások        0 13 592   4 219 12 914 11 310 16 209
- pénzügyi műveletek bevételei    100       270      258       147         57      111

Ráfordítások, ezer Ft 7 603 13 352 20 303 15 660 16 988 20 578
ebből:      - személyi jellegű ráfordítások 1 643   6 839 11 449 11 322 11 709 11 880

Mérleg szerinti eredmény, ezer Ft  - 2 818  4 792  - 6 428   1 324      252   2 384
Munkavállalók átlagos statisztikai 
állományi létszáma, fő n/a n/a 3 3 3 3

Forrás: Ister-Granum éves beszámolók

Ezzel párhuzamosan, nőttek a társulás „saját”, vállalkozói tevékenységből, elsősor-

ban a tag-önkormányzatok részére pályázatírási, projektmenedzsment szolgáltatások 

értékesítéséből származó bevételei, melyek 2014-ben az összes bevétel már közel 15%-

át tették ki.

Jelenleg az EGTC által lefedett határtérség fejlesztésének 5 főbb prioritása ismert:

1) „Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet” létrehozása, melynek célja a 

„Duna két partján meglévő, illetve kialakítható logisztikai-ipari potenciál komple-

menter előnyeinek kihasználása”. A komplementer előnyöket az biztosítja, hogy a 

közös határszakasz magyarországi oldalának erős ipari potenciálja gyenge logiszti-

kai adottságokkal párosul, míg szlovákiai oldalon fordított a helyzet, ott a kedvező 

logisztikai adottságok ellenére sem alakultak ki jelentős ipari tevékenységek. Az 

övezet létrehozásával javulnának a határtérség foglalkoztatottsági mutatói, csökken-

nének a fejlettségbeli különbségek. Ehhez azonban ún. integrált területi beruházá-

sokra (ITB) van szükség. Az Ister-Granum ETT 2013 februárjában létrejött munka-

csoportja már körülbelül 20 db ITB koncepciót (pályázati projekttervet) határozott 

meg, megjelölve a potenciális megvalósítókat (jellemzően tag-önkormányzatokat) 

is. Elkészült egy összefoglaló tanulmány is, és egy olyan vállalkozói fórum is meg-

kezdte működését, melyen a térség nagyobb foglalkoztatói (pl. a Suzuki) is kép-

viseltetik magukat. A tervek megvalósításához azonban az szükséges, hogy a két 

ország pályázati támogatási rendszerei „befogadják” az ITB jellegű projekteket, de 
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úgy tűnik, hogy erre a 2014 és 2020 közötti uniós programozási időszakban sincs 

reális esély.

2) Közlekedési infrastrukturális fejlesztések, melyek megvalósulása érdekében 

az Ister-Granum ETT elsősorban lobby-tevékenységet folytat. Ennek egyik első kézzel-

fogható eredménye az Esztergom és Štúrovo/Párkány közötti teherkomp megépítése, 

amely a magyarországi 11-es főút és a szlovákiai 63-as főút között teremt közvetlen 

észak-déli irányú, új szállítmányozási kapcsolatot, hozzájárulva az előző pontban em-

lített vállalkozási-logisztikai övezet létrehozásához. Ehhez a koncepcióhoz illeszkedik 

az a térségi igény (közös vállalkozói érdek) is, hogy az V. (Velence – Ljubljana – Bu-

dapest – Ungvár – Kijev) és az V/a. (Pozsony – Zsolna – Kassa – Ungvár) páneurópai 

közlekedési folyosók (egyik) észak-déli irányú összeköttetése az Esztergom – Štúro-

vo/Párkány metszésponton keresztül, a magyarországi M1-es autópálya Zsámbéki-

medencén keresztüli becsatlakozásával valósuljon meg.

3) „Helyi termék hálózat létrehozása” program célja a határtérségben élő „he-

lyi termelők piacra jutásának biztosítása, ezáltal az alternatív jövedelemszerzési mó-

dok népszerűsítése”. A termelői önszerveződés határon átnyúló együttműködés ke-

retében történő megvalósításának támogatása egyrészt hozzájárul a helyi termékek 

iránti helyi kereslet növeléséhez, másrészt – a „társadalmasítás”, a „belső társadalmi 

kohézió” erősítésével – az Ister-Granum ETT népszerűsítéséhez. Elsőként egy olyan, 

helyi élelmiszer-termékeket bemutató kiadvány került összeállításra, amely 10 ezer 

példányban jelent meg, és került eljuttatásra a társulás azon településeire, ahol helyi 

termelői piac működik. Majd elkezdődött egy a helyi termelők termékeit és elérhe-

tőségeit tartalmazó, teljes körű adatbázis összeállítása. Ezen kívül, egy a helyi Leader 

akciócsoportokkal közösen megvalósított pályázat keretében kialakításra került az 

„Ister-Granum” közös védjegy. A magyarországi Letkésen már megrendezésre került 

az első határon átnyúló termelői piac. Ugyanakkor a sikeres márkaépítéshez részletes 

marketingtervek kidolgozására és megvalósítására van szükség. A lehetőségeket pe-

dig nagyban gátolja a két ország eltérő, „agrárprotekcionizmust” erősítő élelmiszer-

lánc-szabályozási rendszere és gyakorlata.

4) Turizmus fejlesztés, melynek intézményi keretét egy a szintén a közös ma-

gyar-szlovák Duna-szakasz mentén tevékenykedő Pons Danubii (lásd 2.6 alfejezet) és 

az Arrabona (lásd 2.9 alfejezet) társulásokkal való együttműködésben létrehozandó, 

határon átnyúló „turisztikai desztináció menedzsment” (TDM) „ernyő” szervezet je-

lentené. A turisztikai szervezet tevékenysége az Ister-Granum vonatkozásában a Du-

nakanyart is magában foglalná. Ezen kívül határ menti kerékpárút-fejlesztés szerepel 

még a társulás középtávú (2014-2020) stratégiai céljai között.
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5) Megújuló energia- és környezetgazdálkodás területén megvalósuló, újszerű 

elemet jelentő együttműködés, melynek első lépéseként – a magyarországi BME és 

ELTE egyetemek kutatócsoportjainak bevonásával – a határ mindkét oldalán ún. ta-

nácsadó központok jönnének létre.

Az Esztergom-Štúrovo/Párkány tömegközlekedés biztosítása kézenfekvő, de a jelen-

legi szabályozási környezetben nem megvalósítható szolgáltatást jelent. Az esztergomi 

kórház rendelkezik szabad ellátási kapacitásokkal, de az egészségbiztosítási rendszerek 

különbözőségei miatt az egészségügyi együttműködés erősítése sem jelent realitást. 

Ennek ellenére a szlovákiai Štúrovo/Párkány településen az utóbbi években jelentősen 

megnőtt a magyarországi lakóhellyel rendelkező járóbetegek ellátási forgalma. 

Az Ister-Granum munkaszervezetét jelentő állandó irodának már 4 alkalmazott-

ja van, a személyi jellegű ráfordításokat azonban a magyar központi kormányzat tá-

mogatása nélkül a társulás még nem tudná finanszírozni (lásd 5. táblázat). A társulás 

székhelyével azonos címen működik az elsősorban kutatási tevékenységeket végző, a 

2009-ben létrejött, a magyarországi érintettségű ETT-k létrehozásában elévülhetetlen 

szerepet játszó Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 

(Central European Service for Cross-border Initiatives, CESCI) által 2013-ban létreho-

zott Európa Intézet is.

A néhány kilépés ellenére, az Ister-Granum esetében továbbra is „sokszereplős” 

társulásról beszélhetünk. Ez egyrészről erősíti a társulás politikai-gazdasági-társadal-

mi beágyazottságát, másrészről nehéz a több mint 80 önkormányzatot operatív mó-

don összefogni, az esetlegesen eltérő fejlesztési elképzeléseket koordinálni, koherens 

és megvalósítható fejlesztési stratégiát létrehozni. Ez is szerepet játszhat abban, hogy 

jelen tanulmány lezárásakor az Ister-Granum nem rendelkezett aktualizált, középtávú, 

például a 2014-2020-as uniós programozási időszakra szabott fejlesztési stratégiával. 

Az együttműködés továbbra is az Esztergom-Štúrovo/Párkány„hídra” épül, így erőtel-

jesen ki van téve e két település politikai erőviszonyai jövőbeli alakulásának. Ma még 

kérdéses, hogy a társulásra nézve milyen következményei lesznek például annak, 

hogy a szlovákiai Štúrovo/Párkány városát 1990 és 2014 között vezető polgármester a 

2014-es helyhatósági választáson már nem került újraválasztásra.   

2.3 Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva)

A határon átnyúló „településközi”, ugyanakkor fejlesztési térségként nem defini-

álható Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) Korlátolt Felelősségű Európai Terü-

leti Együttműködési Csoportosulás (a továbbiakban: UTTS) nyilvántartásba vételére 

2009 januárjában került sor.



A magyar-szlovák határ mentén létrejött EGTC-k összehasonlító elemzése 25

6. táblázat – Az Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) ETT főbb adatai

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2009. 1. 8.

Tagok (alapításkor): 1 magyarországi, 1 szlovákiai települési önkormányzat,
1 magyarországi körjegyzőség

Székhely (település, ország): Homrogd, Magyarország
Lakosság (utolsó, 2011. évi nép-
számlálások adatai szerint): 2 859 fő

Árbevétel (2014): n/a
Földrajzi típus: településközi
ETT Szerep (2015): nem meghatározható

Forrás: http://egtc.kormany.hu/europai-teruleti-tarsulasok-nyilvanatartasa, 

KSH, ŠÚSR, CEC

Az UTTS-t – a társulás 2008 decemberében kelt egyezménye szerint – a magyar-

országi Homrogd Község Önkormányzata, a magyarországi Baktakék, Beret, Detek, 

Gagyapáti Települések Körjegyzősége, valamint a szlovákiai Jánok/Janík Község alapí-

tották. „Furcsa” módon azonban a társulás székhelyeként a Homrogdtól 140 km-re fek-

vő, és inkább a magyar-ukrán és a magyar-román (és nem a magyar-szlovák) határhoz 

közelebb elhelyezkedő, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kántorjánosi került bejegy-

zésre. A székhely Homrogdra történő áthelyezése csak 2012-ben történt meg. A tagok 

által képviselt településeken összesen kevesebb mint 3 ezer fő él (lásd 6. táblázat).

A társulást a „periféria perifériájához”, a magyarországi Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye Szikszói járásához tartozó kisfalu (Homrogd), az Encsi járáshoz tartozó apró-

falvak (Baktakék, Beret, Detek) és törpefalu (Gagyapáti), valamint mindössze egy, a 

szlovákiai Košice/Kassa megye Košice-okolie/Kassa-vidéki járásához tartozó aprófalu 

(Jánok/Janík) alkotják (lásd 7. táblázat).

7. táblázat – Az Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) ETT-t alkotó települések 
földrajzi elhelyezkedése (közigazgatási területi besorolása) és lakosságszáma 

(a 2011. évi magyarországi és szlovákiai népszámlások adatai szerint)

Település Ország Megye Járás
Lakoság, 
2011 (fő)

Baktakék Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Encsi 772

Beret Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Encsi 264
Detek Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Encsi 270
Gagyapáti Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Encsi   16
HOMROGD Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szikszói 931
Janík / Jánok Szlovákia Košice Košice-okolie 606

Forrás: KSH, ŠÚSR
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A társulás Alapszabályában az alábbi – az Európai Közösség társfinanszírozásá-

ban, területi együttműködésben – megvalósuló programokhoz kapcsolódó tevékeny-

ségek (együttműködési fókuszpontok) kerültek definiálásra:

1. közös környezeti menedzsment és környezetvédelem elősegítése-fejlesztése;

2. város és vidékfejlesztés és kapcsolatok támogatása;

3. az elszigeteltség csökkentése a határmenti területeken;

4.  információhoz és kommunikációs hálózatokhoz való jobb hozzáférés elősegítése;

5. integrált területfejlesztést elősegítő tevékenységek.

Ugyanakkor, a fenti tevékenységek ellátása érdekében az operatív feladatok elvég-

ző munkaszervezet létrehozására, fejlesztési programok és projektek kidolgozására 

és pályázatok benyújtására – információink szerint – nem került sor.

A társulás pénzügyi beszámolójának – jogszabályok szerinti – elkészítése és közzététe-

le egyik évben sem történt meg, vagyis a társulás nem teljesíti az irányadó magyarországi 

jogszabályokban, valamint az alapszabályában is nevesített alapvető kötelezettségét.

Összességében, az UTTS társulásról kijelenthető, hogy érdemi (nyilvános) tevé-

kenységet nem végez, „de facto” nem működik, a jogszabályi előírásoknak nem tesz 

eleget, a magyar-szlovák határtérség revitalizációjában betöltött, megközelítésünk 

szerinti ETT-szerepe „nem meghatározható”.    

2.4 Karst-Bodva

Az UTTS-éhez hasonló következtetésekre juthatunk a hasonló „nagyságrendű”, 

szintén 2009-ben, ugyanakkor Szlovákiában nyilvántartásba vette Karst-Bodva ETT 

esetében is. 

8. táblázat – A Karst-Bodva ETT főbb adatai

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2009.02.11.

Tagok (alapításkor): 2 magyarországi, 1 szlovákiai települési önkormányzat
Székhely (település, ország): Turňa nad Bodvou/Torna, Szlovákia
Lakosság (utolsó, 2011. évi 
népszámlálások adatai szerint): 1 213 fő

Árbevétel (2014): n/a
Földrajzi típus: településközi
ETT Szerep (2015): nem meghatározható

Forrás: http://www.mindop.sk/php_mk/ezus/browse_ezus_sk.php, KSH, ŠÚSR, CEC

A „településközi” típusú Karst-Bodva ETT-t a magyarországi Perkupa és Varbóc, 

illetve a szlovákiai Hrušov/Körtvélyes települések önkormányzatai hozták létre, a tár-
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sulás bejegyzett székhelye azonban a tagnak nem számító szlovákiai Turňa nad Bod-

vou/Torna település. A tag-települések összlakossága alig éri el az 1 ezer főt (lásd 8. 

táblázat).  

A társulás a Bódva folyó völgye által tagolt, földtani, tájföldrajzi és kultúrtörténeti 

szempontból egyetlen egységet alkotó, ugyanakkor az államhatárok miatt a magyar-

országi Aggteleki-karszt és a szlovákiai Szlovák-karszt néven külön említett „Gömör–

Tornai-karszt” területén jött létre. Az ETT esetében összefüggő fejlesztési területről 

azonban nem beszélhetünk, mivel mindössze 3 település alkotja. Ebből a magyaror-

szági Borsod-Abaúj-Zemplén megye Edelényi járásához egy kisfalu (Perkupa) és egy 

törpefalu (Varbóc), míg a szlovákiai Košice/Kassa megye Rožňava/Rozsnyói járásá-

hoz egy aprófalu (Hrušov/Körtvélyes) tartozik (lásd 9. táblázat).

9. táblázat – A Karst-Bodva ETT-t alkotó települések földrajzi elhelyezkedése 
(közigazgatási területi besorolása) és lakosságszáma (a 2011. évi magyarországi és szlovákiai 

népszámlások adatai szerint)

Település Ország Megye Járás
Lakoság, 
2011 (fő)

Hrušov / Körtvélyes Szlovákia Košice Rožňava 334

Perkupa Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Edelényi 837

Varbóc Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Encsi   42

Forrás: KSH, ŠÚSR

A társulás alapító dokumentumai csak teljesen általános célt fogalmaznak meg: 

„az együttműködés és a harmonikus fejlődés támogatása a határ menti területek kö-

zötti gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése révén”. 

E cél megvalósítása érdekében – információink szerint – a Karst-Bodva ETT érde-

mi tevékenységet még nem végzett. Az UTTS-hez hasonlóan „de facto” nem működik, 

a magyar-szlovák határtérség revitalizációjában betöltött, megközelítésünk szerinti 

ETT-szerepe „nem meghatározható”.  

2.5 Abaúj-Abaújban

Az Abaúj-Abaújban Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Köz-

hasznú Csoportosulás (a továbbiakban: Abaúj-Abaújban) nyilvántartásba vételére 

2010 májusában került sor. Jelenleg 9 magyarországi és 7 szlovákiai települési önkor-

mányzat a tagja, székhelye azonban a programterületen kívül, a magyarországi Bor-

sod-Abaúj-Zemplén megye székhelyén, Miskolcon található (lásd 10. táblázat).
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10. táblázat – Az Abaúj-Abaújban ETT főbb adatai

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2010.05.27.

Tagok (2014 végén): 9 magyarországi, 7 szlovákiai települési önkormányzat
Székhely (település, ország): Miskolc, Magyarország
Lakosság (utolsó, 2011. évi 
népszámlálások adatai szerint): 10 096 fő

Árbevétel (2014): 15 319 ezer HUF
Földrajzi típus: településközi
ETT Szerep (2015): „támogatás vadász”

Forrás: http://egtc.kormany.hu/europai-teruleti-tarsulasok-nyilvanatartasa, 

Abaúj-Abaújban, KSH, ŠÚSR, CEC

A társulás az „Abaúj” történelmi-földrajzi kisrégió területén jött létre, ugyanakkor 

a túlságosan kicsiny mérete, alig 10 ezer főnyi lakossága miatt inkább „településközi” 

ETT-ként definiálható. A határtérség magyarországi oldalán Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye Gönci járásához tartozó 9 település található. Közülük mindössze egy telepü-

lés (Boldogkőváralja) népességszáma éri el az ezer főt, a többiek a kis- (Boldogkőúj-

falu), apró- (Fony, Korlát, Hejce, Hernádcéce) és törpefalvaknak (Arka, Mogyoróska, 

Regéc) számítanak. A társulás összlakosságának mintegy 70%-a a közös határszakasz 

szlovákiai oldalán él, köszönhetően annak, hogy ott két viszonylag nagyobb település 

(Velka Ida/Nagyida, Perín/Perény) is megtalálható. A többi szlovákiai település a kis- 

(Cestice/Szeszta) és aprófalvak (Nizny Lanec/Alsólánc, Komárovce/Komaróc, Deb-

rad/Debrőd, Resica/Reste) kategóriájába tartozik (lásd 11. táblázat). 

11. táblázat – Az Abaúj-Abaújban ETT tagtelepüléseinek földrajzi elhelyezkedése 
(közigazgatási területi besorolása) és lakosságszáma (a 2011. évi magyarországi és szlovákiai 

népszámlások adatai szerint)

Település Ország Megye Járás
Lakoság, 
2011 (fő)

Arka Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Gönci 60

Boldogkőújfalu Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Gönci 565
Boldogkőváralja Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Gönci 1 067
Fony Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Gönci 310
Hejce Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Gönci 223
Hernádcéce Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Gönci 209
Korlát Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Gönci 300
Mogyoróska Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Gönci 80

Regéc Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Gönci 81

Cestice / Szeszta Szlovákia Košice Košice-okolie 824
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Település Ország Megye Járás
Lakoság, 
2011 (fő)

Debrad / Debrőd Szlovákia Košice Košice-okolie 378

Komárovce / Komaróc Szlovákia Košice Košice-okolie 387

Nizny Lanec / Alsólánc Szlovákia Košice Košice-okolie 442

Perín / Perény Szlovákia Košice Košice-okolie 1 430

Resica / Reste Szlovákia Košice Košice-okolie 334

Velka Ida / Nagyida Szlovákia Košice Košice-okolie 3 406

Forrás: Abaúj-Abaújban, KSH, ŠÚSR

Az Abaúj-Abaújban ETT előzményei az 1990-es évek végéig vezethetők vissza. 1998-

ban kezdte meg működését a magyarországi abaúji és bodrogközi térségekben a „Szabó 

házaspár” (Szabó Ferenc és Szabóné Kémeri Klára) által létrehozott Vidék- és Területfej-

lesztést Elősegítő Alapítvány (VITEA). Az akkor létrejött fejlesztési partnerségek egyiké-

ből az Abaúj-Abaújban, míg a másikból a Bodrogközi (lásd 2.10 alfejezet) ETT „nőtt ki”.

Az Abaúj-Abaújban határ menti önkormányzati együttműködés megalapozása te-

hát jelentős részben a VITEA térségbeli tevékenységének köszönhető. A 2000-es évek 

első felében ez azonban még jellemzően a polgármesteri találkozók szervezésében, 

testvértelepülési kapcsolatok létrehozásában merült ki. Az együttműködésnek új len-

dületet a két ország közötti határellenőrzés megszűnése adott. A schengeni határnyi-

tás (2007. december 21.) éjszakáján, a boldogkőváraljai polgármester kezdeményezé-

sére a fent nevezett 9 magyarországi és 7 szlovákiai önkormányzat, valamint a VITEA 

létrehozta az „Abaúj Fejlesztési Partnerség” elnevezésű együttműködést. A partner-

ség első sikeres közös projektje, egy az „Európa a Polgárokért” (Europe for Citizens) 

program keretében, közvetlen brüsszeli forrásból finanszírozott, a testvér-települési 

kapcsolatok erősítését célzó pályázat volt. 

A „kiugrást” a „Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 

2007-2013” keretében, az „Abaúji turisztika határok nélkül” elnevezésű, mintegy 1,5 

millió euró (!) összegű uniós támogatásban részesített, 2009. november 1. és 2011. 

február 28. között megvalósított projekt jelentette. A támogatás fő kedvezményezettje 

(„vezető partnere”) Boldogkőváralja Községi Önkormányzat volt, de a megvalósítás 

az „Abaúj Fejlesztési Partnerség” keretében történt. A projekt több kisebb, a határtér-

ség turisztikai vonzerejét javító fejlesztést valósított meg. Elsősorban rendezvényhely-

színek, emlékházak, turisztikai információs irodák létesültek, de bemutatkozó filmek, 

információs táblák is készültek, sőt a Boldogkői vár megközelíthetősége érdekében 

rendszeresített kisvonat járat is létesült. 
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Az Abaúj-Abaújban ETT e fejlesztési partnerségre építve alakult meg 2010-ben. 

A szervezet működése eddig elsősorban a 2014-2020-as uniós programozási idő-

szakra való felkészülés jegyében telt el. A tagtelepüléseken „EGTC-s napok” kerültek 

megrendezésre, ahol lehetőség nyílt a társulás céljainak és eddigi eredményeinek a 

helyi lakosság számára történő bemutatására. Ezen kívül a szervezetnek lehetősé-

ge nyílt bemutatkozni több térségfejlesztési szakmai fórumon is. A megújuló ener-

giaforrások kiaknázását célzó pályázatokra való felkészülés jegyében „geotermikus 

kutak” terveinek elkészítése több tagtelepülésen is megtörtént. Ezzel párhuzamo-

san, a VITEA a „Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 

2007-2013” 2011. évi felhívása keretében 1,5 millió euró (!) összegű támogatást nyert 

a 2014. év végig le is zárt, „Lehetőségek a versenyképességhez”, 5 turnusban mindösz-

sze 50 fő vállalkozó oktatását, valamint szakmai vállalkozói konferenciákat megvaló-

sító projektjéhez.   

12. táblázat – Az Abaúj-Abaújban ETT főbb pénzügyi-számviteli adatai, 2010 – 2014

2010 2011 2012 2013 2014
Bevételek, ezer Ft n/a 4 335 21 855 7 805 15 319

ebből:                - értékesítés nettó árbevétele n/a 0           0        0      402
- tagdíjak n/a 38 793    412      325

- támogatások n/a 4 283 20 474 7 205 14 471
- pénzügyi műveletek bevételei n/a 14       588    185      121

Ráfordítások, ezer Ft n/a 3 579 19 087 7 821 15 683
ebből:               - személyi jellegű ráfordítások n/a 714   2 731    820           0

Mérleg szerinti eredmény, ezer Ft n/a   756   2 768   - 16 - 364
Munkavállalók átlagos statisztikai állomá-
nyi létszáma, fő n/a n/a n/a n/a 0

Forrás: Abaúj-Abaújban éves beszámolók

Az Abaúj-Abaújban ETT bevételei között azonban a megalakulása óta szinte kizá-

rólag a magyarországi kormány által biztosított, működési célú támogatások jelennek 

meg. Ennek felhasználási módja a rendelkezésre álló információkból nem derül ki 

egyértelműen. A társulásnak saját alkalmazottja nincs, az operatív munkaszervezeti 

feladatokat vélhetően a VITEA látja el (lásd 12. táblázat).  

A 2014-2020-as fejlesztési időszakra való aktív felkészülést jelzi, hogy „II. Rákóczi 

Ferenc Terv” címmel elkészült a társulás fejlesztési stratégiája.

Összességében megállapítható, hogy az Abaúj-Abaújban ETT szerves intézmé-

nyi fejlődés eredményeként jött létre. Egy kicsiny határmenti térségben jelentősnek 

mondható, a civil (people-to-people) kapcsolatokat erősítő rendezvények mellett tu-

risztikai, megújuló energiagazdálkodási és a helyi vállalkozók együttműködését célzó 
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projektek is megvalósultak. Ugyanakkor az ETT eddig ezekhez csupán egy laza intéz-

ményi keretet biztosított, önálló térségfejlesztési szereplőként még nem jelent meg. A 

társulásban potenciális rejlő jogi-szervezeti hozzáadott értékek kiaknázása még nem 

történt meg, az ETT eddigi operatív tevékenysége gyakorlatilag a magyar állami támo-

gatások „levadászására” irányult. 

2.6 Pons Danubii

A „mikro-regionális” határ menti együttműködést intézményesítő Pons Danubii 

EGTC 2010 decemberében lett nyilvántartásba véve. Jelenleg 4 magyarországi és 3 

szlovákiai települési (városi) önkormányzat tagja, hivatalos székhelye a szlovákiai Ko-

márno/Komárom városában található (lásd 13. táblázat).  

13. táblázat – A Pons Danubii ETT főbb adatai

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2010.12.16.

Tagok (2014 végén): 4 magyarországi, 3 szlovákiai települési önkormányzat
Székhely (település, ország): Komárno / Komárom, Szlovákia
Lakosság (utolsó, 2011. évi 
népszámlálások adatai szerint): 119 751 fő

Árbevétel (2014): n/a
Földrajzi típus: mikro-regionális
ETT Szerep (2015): „vállalkozó”

Forrás: http://egtc.kormany.hu/europai-teruleti-tarsulasok-nyilvanatartasa, 

Pons Danubii, KSH, ŠÚSR, CEC

A Pons Danubii – a „történelmi” komáromi járás területét lefedő – földrajzi területe 

határ menti „fejlesztési övezetként”, mikro-régióként definiálható. A társuláshoz kizá-

rólag városok csatlakoztak, az összlakosságszám megközelíti a 120 ezer főt. A közös 

határszakasz szlovákiai oldalán Nitra/Nyitra megye egy közép- (Komárno/Komárom) 

és két kisvárosa (Hurbanovo/Ógyalla, Kolárovo/Gúta) található. Míg a magyarországi 

oldalt Komárom-Esztergom megye egy-egy járási központjának számító egy közép- 

(Tata) és három kisvárosa (Komárom, Oroszlány és Kisbér) képviseli. A társulás la-

kosságának országok közötti megoszlása relatíve szimmetrikus (Magyarország: 56%, 

Szlovákia: 44%) (lásd 14. táblázat). 
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14. táblázat – A Pons Danubii ETT tagtelepüléseinek földrajzi elhelyezkedése 
(közigazgatási területi besorolása) és lakosságszáma (a 2011. évi magyarországi és szlovákiai 

népszámlások adatai szerint)

Település Ország Megye Járás
Lakoság, 
2011 (fő)

Hurbanovo / Ógyalla Szlovákia Nitra Komárno   7 656

Kolárovo / Gúta Szlovákia Nitra Komárno 10 665
KOMÁRNO / KOMÁROM Szlovákia Nitra Komárno 34 561
Kisbér Magyarország Komárom-Esztergom Kisbéri   5 564
Komárom Magyarország Komárom-Esztergom Komáromi 19 284
Oroszlány Magyarország Komárom-Esztergom Oroszlányi 18 446
Tata Magyarország Komárom-Esztergom Tatai 23 575

Forrás: Pons Danubii, KSH, ŠÚSR

A Pons Danubii együttműködés gyakorlatilag intézményi (euroregionális, civil 

szervezeti) előzmények nélkül, mintegy 2 éves előkészítő munka eredményeként jött 

létre. Létrejöttében a „földrajzi kényszer” is szerepet játszott, mivel „keletre” az Ister-

Granum ETT (lásd 2.2 alfejezet) kiterjedése már elért egy „kritikus” szintet, míg „nyu-

gatra” a Győr által dominált Arrabona ETT (lásd 2.9 alfejezet) formálódott. A Pons-

Danubii tehát gyakorlatilag az Ister-Granum és az Arrabona közé ékelődve jött létre, 

teljessé téve a Duna magyar-szlovák közös szakaszának „EGTC-lefedettségét”.

A határ menti együttműködési projektek azonban nem jelentettek újdonságot 

a térségben, az ETT tag-önkormányzatok és a társulás tevékenységéhez hozzájáru-

ló non-profit szervezetek már a Pons Danubii megalakulása előtt is aktív szerepet 

töltöttek a magyar-szlovák CBC programokban. A határtérségben relatíve nagyobb 

(mintegy 40 ezer főnyi) lakossággal rendelkező Nové Zámky/Érsekújvár azonban – 

saját elhatározása alapján – kimaradt a társulásból, legfeljebb csak konkrét fejlesztési 

projektekben vesz részt.

A Pons Danubii működésének első 4-5 éve igazi „sikertörténetnek” tekinthető. A 

társulás elsősorban a magyar-szlovák CBC projektek megalapozására és megvalósítá-

sára létrejött, projekt-orientált, „vállalkozó” szerepet betöltő ETT-ként definiálható. A 

térségfejlesztési szakemberekből álló ún. szakbizottságok a „Magyarország-Szlovákia 

Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” operatív programra 11 darab, 

összesen mintegy 12 millió euró támogatás elnyerését célzó pályázatot (projekt-ter-

vet) állítottak össze. A nyertes – és már megvalósított – pályázatok közül a Pons Danu-

bii az alábbiak esetében töltötte be a „vezető partner” szerepet:

1) A média-együttműködést megvalósító, „Crossing Borders by Information” el-

nevezésű projekt volt a társulás első elnyert pályázata. 9 település (ETT tagok + Nové 
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Zámky/Érsekújvár, Svodín/Szőgyén) városi televíziójának együttműködésében egy 

„web televízió” valósult meg és működött 2013. január 1-jétől közel 2 éven keresztül. A 

közös, 7 alkalmazottal működő stáb több mint 600 kétnyelvű műsort, összesen több 

mint 5000 percnyi videó anyagot állított össze és publikált. A weboldal látogatóinak 

száma a projekt ideje alatt meghaladta a 600 ezer főt. Az e-tartalomfejlesztés mellett 

közös hangtár és képtár kialakítására, valamint írásos kiadványok megjelentetésére is 

sor került a mintegy 230 ezer eurós támogatásban részesült projekt keretében. 

2) „Munkaerő-piacok határon átnyúló együttműködése – WORKMARKET”: a 

projekt még a 2011. évi magyar-szlovák CBC pályázati kiírás keretében részesült tá-

mogatásban, de elindítani – a központi jóváhagyások időbeli elhúzódása miatt – csak 

2014 elején sikerült. A mintegy 200 ezer eurós költségvetésű projekt a Pons Danubii, 

a szlovákiai (komáromi) Selye János Egyetem és a szlovákiai komáromi helyi munka-

ügyi központ (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno) szakmai együttműkö-

désében valósult meg. A Pons Danubii – a koordinációs és adminisztratív projektme-

nedzsment feladatok ellátása mellett – elsősorban egy kb. 200 oldalas határon átnyúló 

munkaerőpiaci helyzetfelmérés elkészítésével járult hozzá a projekt sikeres megvaló-

sításához. A partnerek pedig főleg a kapcsolódó vállalkozói képzéseket valósították 

meg. Ezen kívül egy kétnyelvű honlap létrehozására, kiadványok publikálására, állás-

börzék megtartására, valamint tanulmányutak megszervezésére került sor.

3) A volumenét tekintve legnagyobb, a 2011. évi magyar-szlovák CBC pályá-

zati kiírás keretében több mint 2 millió eurós támogatásban részesült „Cyklotra-

sa Komárom-Komárno-Kolárovo kerékpárút” című projekt keretében épült meg a 

magyarországi Komáromot a szlovákiai Kolárovo/Gúta városával összekötő kerék-

párút. A mintegy 17 km hosszú út építése 2014 tavaszán kezdődött, átadására 2014 

szeptemberében került sor. Az infrastrukturális beruházás mellett a projekt további 

fontos „terméke” egy promóciós videó elkészítése is (https://www.youtube.com/

watch?v=RermKTvbkaM). A projekt kapcsolódik a magyarországi Komárom város 

önkormányzata által korábban megvalósított fejlesztéshez, távlati célja pedig az Euro-

velo 6 Bécs-Budapest nemzetközi kerékpárútvonalra történő rácsatlakozás.  

A közvetlen szerepvállalás mellett a Pons Danubii, elsősorban pályázatírási, pro-

jektmenedzsment jellegű üzleti (profit-orientált) tevékenységével több további térség-

beli projekt elindításához, megvalósításához is hozzájárult. Ezek közül kiemelkedik a 

magyarországi Komárom és a szlovákiai Hurbanovo/Ógyalla önkormányzatok közös 

beruházásában, közös határon átnyúló ipar park létrehozását megvalósító gazdaság-

fejlesztési együttműködés. A több mint 2.5 millió eurós össz-költségű, a „Magyaror-

szág-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” keretében kö-

zel 2 milliós euró támogatásban részesült projekt eredményeként mindkét város ipari 



34  Civitas Europica Centralis Alapítvány

parkja bővült, és jelentős közműfejlesztésekre is sor került. A projektet elsősorban 

a közös határszakaszra jellemző – az Ister-Granum esetében már említett (lásd 2.2 

alfejezet) – gazdasági „aszimmetria” alapozta meg: a magyarországi ipari, logisztikai 

fejlettség a határ szlovákiai oldalán magas munkanélküliséggel párosul. A helyzetet 

valamelyest árnyalta a Nokia magyarországi Komáromból történő kivonulása, mely-

nek eredményeként a város iparűzési adóbevétele mintegy a felére esett vissza, ve-

szélyeztetve a határon átnyúló ipari park hosszú távú gazdasági fenntarthatóságát.

A határ menti munkaerőpiaci helyzetre reflektál a magyarországi Kopint Konjunk-

túra Kutatási Alapítvány és a szlovákiai Kempelen Intézet közös, szintén a „Magyar-

ország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” keretében 

megvalósult, „Szlovák-magyar határmenti migráció/Slovensko-mad’arská pohraničná 

migrácia” című, munkaerőpiaci kutatást megvalósító projektje. A Pons Danubii „érin-

tettségét” az adja, hogy a Kempelen Intézet székhelye szintén a szlovákiai Komárno/

Komárom városában található, vezetője pedig a Pons Danubii igazgatója.

A többi ETT pénzügyi-gazdálkodási helyzetével való összehasonlítást nehezíti, hogy 

a Pons Danubii pénzügyi-számviteli beszámolója nem nyilvános, azt a szervezet nem 

– többszöri kérésünk ellenére sem – bocsátotta rendelkezésünkre. A jelen esettanul-

mányt megalapozó mélyinterjú során azonban megtudtuk, hogy a tag-önkormányza-

tok lakosság-arányosan, lakosonként 150 Ft/0,5 euró tagdíjat fizetnek. Ez mintegy 18 

millió Ft/60 ezer euró állandó bevételt jelent a szervezetnek, ami messze a legmaga-

sabb tagdíj-bevételt jelenti a magyar-szlovák ETT-k esetében. Ez egészül ki a „vállalkozó” 

ETT-szerepvállalásból (pályázatok megírásából, projektmenedzsment szolgáltatások-

ból) származó „saját bevételekkel”. A magyar állami támogatások azonban közvetlenül 

nem a társulás bevételei között jelennek meg, annak megpályázhatósága érdekében a 

társulás magyarországi (tatai) székhellyel a Pons Danubii Fejlesztési Ügynökség Köz-

hasznú Nonprofit Kft. hozta létre. Az állandó operatív működés biztosítása érdekében 

az ETT és a non-profit kft. 2-2 főt alkalmaz, ez a létszám további 2-4 fővel egészül ki, az 

aktuális projektek humánerőforrás szükségleteinek függvényében.

A Pons Danubii ETT komplex, elfogadott fejlesztési stratégiával, és már kidolgozott 

projekt-koncepciókkal készült a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakra. A fejlesztések 

fókuszában vélhetően a határon átnyúló turizmusfejlesztés áll majd. A már meglévő fizikai 

infrastruktúrára (hidak, kerékpár utak) szolgáltatásokat (pl. határon átnyúló kerékpárköl-

csönző rendszer kialakítása, rendezvények szervezése, internetes platformok kialakítása, 

kiadványok megjelentetése) lehessen ráépíteni. A cél, hogy a társulás a turizmusban egy 

olyan „közszolgáltató” szerepet tudjon betölteni, amely – a politikai, stratégiai célok meg-

valósítása mellett – saját bevételek generálásával is tudja biztosítani a szervezet működte-

tésének hosszú távú fenntarthatóságát. Ezen kívül kiemelt cél a nemzetközi (főleg német, 

holland, szlovén) intézményi partnerekkel, elsősorban közvetlen brüsszeli pénzügyi forrá-

sokból finanszírozott projektek megvalósítására irányuló együttműködések erősítése is.
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2.7 Rába-Duna-Vág

A „makro-regionális” területi együttműködés céljából létrejött Rába-Duna-Vág 

Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (a továbbiakban: Rába-Duna-Vág) nyil-

vántartásba vételére 2011 decemberében került sor. Két magyarországi (Győr-Moson-

Sopron és Komárom-Esztergom) megyei és egy szlovákiai (Trnava/Nagyszombat) 

kerületi/kraj önkormányzat alapította, melyek együttesen több mint 1,3 millió főnyi 

lakosságot képviselnek, amely nagyjából 60-40 százalékban oszlik meg a magyaror-

szági, illetve szlovákiai oldal között. A társulás székhelye a magyarországi Tatabányán 

(Komárom-Esztergom megye székhelyén) található (lásd 15. és 16. táblázat).   

15. táblázat – A Rába-Duna-Vág ETT főbb adatai

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2011.12.10.

Tagok (2014 végén): 2 magyarországi megyei, 1 szlovákiai kerületi önkormányzat
Székhely (település, ország): Tatabánya, Magyarország
Lakosság (utolsó, 2011. évi 
népszámlálások adatai szerint): 1 310 161 fő

Árbevétel (2014): 12 884 ezer HUF
Földrajzi típus: makro-regionális
ETT Szerep (2015): „támogatás vadász”

Forrás: http://egtc.kormany.hu/europai-teruleti-tarsulasok-nyilvanatartasa, 

Rába-Duna-Vág, KSH, ŠÚSR, CEC

16. táblázat – A Rába-Duna-Vág ETT tagmegyéinek lakosságszáma 
(a 2011. évi magyarországi és szlovákiai népszámlások adatai szerint)

Megye Ország Lakoság, 2011 (fő)
Győr-Moson-Sopron Magyarország 447 985

KOMÁROM-ESZTERGOM Magyarország 304 568
Trnava / Nagyszombat Szlovákia 557 608

Forrás: Rába-Duna-Vág, KSH, ŠÚSR

Az ETT deklaráltan a „Duna Stratégia” magyar-szlovák határszakaszt érintő célki-

tűzéseinek megvalósítása érdekében jött létre. A társulás földrajzi területén korábban 

két eurorégió is működött, ezek azonban csak közvetve tekinthetők a Rába-Duna-Vág 

EGTC intézményi előzményeinek. A Vág-Duna-Ipoly Eurorégiót még 1999-ben ala-

pították a magyarországi Komárom-Esztergom és Pest megyék, valamint a szlovákiai 

Nitra/Nyitra kerület önkormányzatai. Az ambiciózus célok ellenére az eurorégió „er-

nyője” alatt csak néhány kisebb volumenű projekt valósult meg. Az eurorégió székhe-

lye sokáig ugyanabban az épületben (a Komárom-Esztergom megyei önkormányzat 
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tatabányai székhelyén) volt, ahol most a Rába-Duna-Vág irodája is található. Hason-

lóan kevés kézzelfogható eredményt hozott a Hármas Duna-Vidék Eurorégió műkö-

dése, melyet a magyarországi Győr-Moson-Sopron megye és a szlovákiai Csallóköz-

Mátyusföldi Regionális Társulás (Podunajsko - Dolnovážske regionálne združenie) 

alapított 2001-ben, és melyhez később több magyarországi és szlovákiai települési 

önkormányzat csatlakozott. A kontinuitást ez esetben az jelentheti, hogy a szlovákiai 

regionális társulás korábbi elnöke a Rába-Duna-Vág ETT jelenlegi igazgatója.

A Rába-Duna-Vág ETT megalakulását és eddigi mozgásterét erőteljesen, a többi vizs-

gált EGTC-hez sokkal nagyobb mértékben meghatározták a politikai erőviszonyok. Az 

ETT létrehozását Komárom-Esztergom megye kezdeményezte azzal a szándékkal, hogy 

a 3-3 három magyarországi és szlovákiai önkormányzat határon átnyúló intézményi 

együttműködése teljesen lefedje a Duna közös magyar-szlovák szakaszát. A szlovákiai 

Pozsonyi kerület (Bratislavský kraj) csatlakozására vélhetően hamarosan sor kerül. Vi-

szont jelenleg – az ismert szándéknyilatkozatok alapján – úgy tűnik, hogy a korábbi eu-

rorégiós együttműködés, és hosszas egyeztetések ellenére a magyarországi Pest megye 

és a szlovákiai Nitra/Nyitra kerület önkormányzatai nem a Rába-Duna-Vághoz fognak 

csatlakozni, hanem valószínűleg saját bilaterális EGTC-t fognak létrehozni.

A társulás egyezménye a „makro-regionális” határon átnyúló, a gazdasági és szo-

ciális kohéziót erősítő együttműködés alábbi „fejlesztési területeit” jelöli ki: 1. Infrast-

ruktúra, 2. Energetika, 3. Információtechnika, 4. Gépjárműipar, 5. Idegenforgalom, 6. 

Oktatás, 7. Kultúra, 8. Sport, 9. Programmenedzsment közös projektekre, 10. Duna és 

mellékfolyóinak fejlesztése, 11. Logisztika, 12. Kis és középvállalkozások támogatása, 

13. Környezetvédelem és mezőgazdaság.

Az együttműködési szándék széles spektruma ellenére a társulás működésének 

első 3 éve kevés érdemi eredménnyel járt. Ennek elsődleges oka, hogy mire az ETT 

nyilvántartásba lett véve, már lezárultak a „Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013” operatív program pályázati felhívásai. Érdemi 

fejlesztési források rendelkezésre állásának hiányában a Rába-Duna-Vág tevékenysé-

ge az elmúlt 3 évben elsősorban az alábbiakra korlátozódott:

1) Részvétel szakmai konferenciákon, workshop-okon a tapasztalatszerzés, va-

lamint a társulás céljainak megismertetése érdekében.

2) Fejlesztési stratégiai koncepciók, akciótervek kidolgozása. Az ETT egyik alap-

vető célja, hogy a 2014-2020-as fejlesztési időszakban, részben CBC, részben magyaror-

szági és szlovákiai hazai forrásokból – az Ister-Granum esetében (lásd 2.2 fejezet) már 

említett – ún. „integrált területi beruházásokat” valósítson meg. Ennek egyik alapvető 

akadálya, hogy egyelőre egyik ország pályázati rendszere sem képes „befogadni” az 

ilyen típusú beruházásokat. A másik megvalósítási problémát pedig az jelenti, hogy 
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míg Szlovákiában az alacsonyabb rendű utak fejlesztése a megyei (kerületi) önkor-

mányzatok kompetenciája, addig Magyarországon ez már központi állami feladat.

3) Lobby-tevékenység a Rába-Duna-Vág „támogatás-közvetítő” ETT-szerepének 

megalapozása érdekében. A társulás egyik kiemelt törekvése, hogy a következő „Ma-

gyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020” operatív 

program keretében a könnyített eljárásrendben elbírálásra kerülő, elsősorban „peop-

le-to-people” típusú együttműködéseket megvalósító ún. „kis projektek” (small-scale 

projects) esetében a Rába-Duna-Vág legyen a pályázatokat első körben elbíráló egyik 

ún. „közreműködő szervezet”. A Rába-Duna-Vág e feladatot a magyar-szlovák közös 

határ „nyugati” szakaszán látná el, míg – a két ETT „együttműködési megállapodása” 

szerint – a „keleti” szakaszon ezt a szerepet a Via Carpatia (lásd 2.12 alfejezet) töltené 

be. A két ETT „közreműködő szervezeti” szerepvállalására vonatkozó javaslat, köszön-

hetően elsősorban annak, hogy a megyék képviselve vannak az előkészítő munkákat 

koordináló „task force” bizottságban, bekerült az operatív program tervezetébe. Az 

operatív program Európai Bizottság általi elfogadására (így a program közzétételére) 

azonban jelen kutatási jelentés lezárásáig még nem került sor.ú

A Rába-Duna-Vág saját (üzleti) bevételekkel nem rendelkezik, működését kb. egy-

negyed részben a tagdíjak, míg kb. háromnegyed részben a magyarországi központi 

állami támogatások finanszírozzák. Az állami támogatások lényegében a jelenlegi 2 fő 

alkalmazott (igazgató, irodavezető) bérköltségeit fedezik (lásd 17. táblázat).

Összességében megállapítható, hogy a Rába-Duna-Vág víziója egyértelműen egy 

makro-regionális együttműködést megvalósítása, „támogatás-közvetítő” ETT-szerep be-

töltése. Jelenleg azonban még csak „támogatás-vadász” szerepet tölt be, és jövőbeli sorsát 

alapvetően meghatározza Pest és Nitra/Nyitra megyék ETT-szerepvállalási szándékai.

17. táblázat – A Rába-Duna-Vág ETT főbb pénzügyi-számviteli adatai, 2012 – 2014

2012 2013 2014
Bevételek, ezer Ft n/a 18 195 12 884

ebből:                - értékesítés nettó árbevétele n/a 0 0
- tagdíjak n/a n/a 3 213

- támogatások n/a n/a 9 671
- pénzügyi műveletek bevételei n/a 260 0

Ráfordítások, ezer Ft n/a 16 693 12 859
ebből:               - személyi jellegű ráfordítások n/a 9 103 9 714

Mérleg szerinti eredmény, ezer Ft n/a 1 502 25
Munkavállalók átlagos 
statisztikai állományi létszáma, fő n/a n/a n/a

Forrás: Rába-Duna-Vág éves beszámolók
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2.8 Novohrad-Nógrád

Az egyelőre csak „településközi” határ menti együttműködést intézményesítő No-

vohrad-Nógrád Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosu-

lás (a továbbiakban: Novohrád-Nógrád) 2011. végén lett nyilvántartásba véve. Jelenleg 

két települési önkormányzat, a magyarországi, ETT-székhelyet adó Salgótarján és a 

szlovákiai Fiľakovo/Fülek városok együttműködésére épül (lásd 18. táblázat).

Az ETT mintegy 50 ezer főnyi lakosságot képvisel, amely azonban aszimmetri-

kusan oszlik meg a határ két oldala között. Az ETT-lakosság közel 80%-át ugyanis a 

magyarországi Nógrád megye (és a salgótarjáni járás) székhelyét adó, középvárosnak 

számító Salgótarján képviseli. Míg a szlovákiai oldalon a Banskobystrický/Beszterce-

bányaikerület Lučenec/Losonci járásához tartozó Fiľakovo/Fülek kisvárosa található 

(lásd 19. táblázat).

18. táblázat – A Novohrad-Nógrád ETT főbb adatai

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2011.12.21.

Tagok (2014 végén): 1 magyarországi, 1 szlovákiai települési önkormányzat
Székhely (település, ország): Salgótarján, Magyarország
Lakosság (utolsó, 2011. évi 
népszámlálások adatai szerint): 48 034 fő

Árbevétel (2014): 15 352 ezer HUF
Földrajzi típus: település-közi
ETT Szerep (2015): „támogatás vadász”

Forrás: http://egtc.kormany.hu/europai-teruleti-tarsulasok-nyilvanatartasa, 
Novohrad-Nógrád, KSH, ŠÚSR, CEC

19. táblázat – A Novohrad-Nógrád ETT tagtelepüléseinek földrajzi elhelyezkedése 
(közigazgatási területi besorolása) és lakosságszáma (a 2011. évi magyarországi és szlovákiai 

népszámlások adatai szerint)

Település Ország Megye Járás
Lakoság, 
2011 (fő)

Salgótarján Magyarország Nógrád Salgótarjáni 37 262

Fil’akovo / Fülek Szlovákia
Banskobystrický / 
Besztercebányai

Lučenec / Losonci  10 772

Forrás: Novohrad-Nógrád, KSH, ŠÚSR

A Novohrad-Nógrád ETT létrejöttének előzményét egy civil kezdeményezés jelen-

ti. A Nógrádi Geopark Egyesület 2009-ben jött létre Magyarországon (2010-től „non-

profit kft.” formájában folytatta tevékenységét), hogy – a már 2006-ban elkezdődött 
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civil, szakértői munkák továbbvitelével – előkészítse a világ első országhatárokon 

átívelő, a „palóc” vidék történelmi hagyományait, tájait és közösségeit egyesítő ún. 

geoparkot. A szlovákiai oldalon hasonló célokkal és szervezeti formában jött létre a 

Združenie právnických osôb Geopark Novohrad-Nógrád. A közös erőfeszítések ered-

ményeként a „Novohrad – Nógrád Geopark” 2010 tavaszán vált az Európai Geoparkok 

Hálózatán (European Geoparks Network – EGN) keresztül az UNESCO égisze alatt 

működő, ahhoz való teljes jogú csatlakozásra váró Globális Geoparkok Hálózatának 

(Global Geoparks Network – GGN) hivatalos tagjává. A Geopark feladata az együtt-

működési terület „földtudományi, táji, természeti, ökológiai, archeológiai, történelmi 

és kulturális értékeinek megőrzése, bemutatása, geoturisztikai termékké formálása, 

ezáltal a helyi gazdaság fejlesztése.”

A geopark 64 magyarországi és 28 szlovákiai települést, mintegy 150 ezer főnyi 

lakosságot kapcsol össze, az új lehetőségként megjelenő, a pályázati (CBC) források 

lehívására alkalmasabb EGTC-hez azonban eddig csak a két központi település, a ma-

gyarországi Salgótarján és a szlovákiai Fil’akovo/Fülek csatlakozott. Érdemes megem-

líteni, hogy az ETT programterületén 2000 óta – legalábbis „papíron” működött a két 

civil egyesület (a magyarországi Neogradiensis Régió Egyesület és a szlovákiai Region 

Neogradiensis) által alapított, és mind magyarországi megyei (Nógrád), mind szlová-

kiai járási (Lučenec / Losonci, Veľký Krtíš / Nagykürtösi, Poltár/Poltári) képviselők 

által támogatott „Neogradiensis Euroégió”. Ez azonban nem tekinthető a Novohrád-

Nógrád ETT intézményi előzményének.

Annak, hogy egyelőre nem az ETT vált a geopark fejlesztésének motorjává, az el-

sődleges magyarázata az, hogy a működés első 3 évében (2012-2014) az ETT-nek már 

nem volt lehetősége indulni a „Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttmű-

ködési Program 2007-2013” operatív program pályázati felhívásain. Így az első 3 év 

elsősorban a „társadalmasítás” és a stratégia-alkotás jegyében telt el. 

A társulás 2014-ben 12 ezer eurót nyert a Nemzetközi Visegrádi Alapnál „A Novoh-

rad – Nógrád Geopark Partneri Hálózatának kialakítása” című projektjének megvaló-

sítására. A projekt eredményeként – konferenciák, workshop-ok formájában – első-

sorban a természetvédelem, oktatás, térségfejlesztés és turizmus területén érdekelt 

szektorok (önkormányzatok, civil és vállalkozói szféra, állami és területi szakintézmé-

nyek) bevonására került sor. Emellett azon csehországi és lengyelországi pályázati 

partnereknél történő tanulmányutak valósultak meg, melyek szintén tagjai a nemzet-

közi (EGN és GGN) geopark-hálózatoknak.

Ezen kívül a magyar kormány által biztosított működési támogatás járult hozzá az 

ETT bevételi forrásaihoz, a munkaszervezeti feladatokat ellátó iroda fenntartásához 

és a személyzet (2014-ben 4 fő) alkalmazásához. Ugyanakkor 2014-ben már mintegy 

2,5 millió Ft-nyi „üzleti árbevétel” is realizálódott (lásd 20. táblázat).
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20. táblázat – A Novohrád-Nógrád ETT főbb pénzügyi-számviteli adatai, 2012 – 2014

2012 2013 2014
Bevételek, ezer Ft 13 096 10 962 15 352

ebből:                - értékesítés nettó árbevétele 0 0 2 528
- tagdíjak n/a n/a n/a

- támogatások n/a n/a n/a
- pénzügyi műveletek bevételei 40 1 15

Ráfordítások, ezer Ft 13 056 9 495 15 385
ebből:               - személyi jellegű ráfordítások 4 920 3 614 11 297

Mérleg szerinti eredmény, ezer Ft 40 1 467 - 64
Munkavállalók átlagos 
statisztikai állományi létszáma, fő 2 2 4

Forrás: Novohrad-Nógrád éves beszámolók

Az ETT szakértőként működött közre a salgótarjáni önkormányzat egy több mint 

600 millió Ft-os, a geopark „ökoturisztikai” fejlesztését célzó uniós (nem CBC) pá-

lyázatának előkészítésében és megvalósításában. A 2014-2020-as uniós költségvetési 

(pályázati) időszakra való felkészülés során pedig turisztikai fejlesztési stratégiák és 

akciótervek kidolgozására került sor, melyek során kiemelt szerep jut a lovas-turizmus 

fejlesztésének. Ebben jelentős szerepet játszik, hogy az ETT igazgatója egyben a Ma-

gyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség elnöke.

Összességében megállapítható, hogy a Novohrad-Nógrád ETT egy „jól eladható 

sztori” alapján, egy„határon átnyúló geopark” fejlesztése érdekében jött létre. Egyelő-

re azonban csak „támogatás-vadász” ETT-szerepet tölt be, működését egyelőre gyakor-

latilag a magyar központi költségvetés finanszírozza. Ugyanakkor a rendelkezésre álló 

szakértelem, a konkrét, elsősorban a turizmus fejlesztését célzó elképzelések megfe-

lelő alapot biztosítanak az ETT „hozzáadott érték” növelésére. A lehetőségek realizálá-

sához azonban mindenképpen szükséges a földrajzi hatókör (a tag-önkormányzatok 

számának) növelése, ezáltal valamelyest mérsékelhető a politikai alapú döntéseknek 

való „kitettség” mértéke is.

2.9 Arrabona

A határ menti „mikroregionális” területi együttműködést megvalósító Arrabona Kor-

látolt Felelősségű Európai Területi Társulás (a továbbiakban: Arrabona) 2011 végén lett 

nyilvántartásba véve. Két magyarországi (Győr, Mosonmagyaróvár) és két szlovákiai (Du-

najská Streda/Dunaszerdahely, Šamorín/Somorja) város alapította, de jelenleg (az eset-

tanulmány lezárásakor) már 24 magyarországi és 5 szlovákiai települési önkormányzat 

a tagja. Székhelyét a magyarországi régióközpont, Győr városa adja (lásd 21. táblázat). 
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21. táblázat – Az Arrabona ETT főbb adatai

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2011.12.29.

Tagok (2014 végén): 24 magyarországi, 5 szlovákiai települési önkormányzat
Székhely (település, ország): Győr, Magyarország
Lakosság (utolsó, 2011. évi 
népszámlálások adatai szerint): 249 225 fő

Árbevétel (2014): 40 870 ezer HUF
Földrajzi típus: mikro-regionális
ETT Szerep (2015): „vállalkozó”

Forrás: http://egtc.kormany.hu/europai-teruleti-tarsulasok-nyilvanatartasa, 

Arrabona, KSH, ŠÚSR, CEC

A társulás két határ menti térség (Szigetköz, Žitný ostrov/Csallóköz) együttműkö-

dése érdekében jött létre. Az ETT mintegy 250 ezer fő lakosságot képvisel, a tagtele-

pülések és az összlakosság területi megoszlása azonban meglehetősen aszimmetri-

kus. A tagok és a lakosság négyötödét ugyanis a magyarországi Győr-Moson-Sopron 

megye három (győri, csornai és mosonmagyaróvári) járásának települései adják. A 

székhelyet adó Győr nagyváros egymaga az ETT összlakosságának több mint felét 

adja. A szlovákiai oldalt a Trnavský/Nagyszombati megye Dunajská Streda/Dunaszer-

dahelyi járásnak egy középvárosa (Dunajská Streda/Dunaszerdahely), két kisvárosa 

(Šamorín/Somorja, Velký Meder/Nagymegyer) és két községe (Horný Bar/Felbár, 

Vel’ké Dvorníky/Nagyudvarnok) képviselik (lásd 22. táblázat).

22. táblázat – Az Arrabona ETT tagtelepüléseinek földrajzi elhelyezkedése 
(közigazgatási területi besorolása) és lakosságszáma (a 2011. évi magyarországi és szlovákiai 

népszámlások adatai szerint)

Település Ország Megye Járás
Lakoság, 
2011 (fő)

Abda Magyarország Győr-Moson-Sopron Győri  3 011    
Bágyogszovát Magyarország Győr-Moson-Sopron Csornai  1 285    
Bőny Magyarország Győr-Moson-Sopron Győri  2 131    
Börcs Magyarország Győr-Moson-Sopron Győri  1 255    
Dunakiliti Magyarország Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvári  1 987    
Dunaszeg Magyarország Győr-Moson-Sopron Győri  1 937    
Dunaszentpál Magyarország Győr-Moson-Sopron Győri  688    
GYŐR Magyarország Győr-Moson-Sopron Győri  129 527    
Győrság Magyarország Győr-Moson-Sopron Győri  1 433    
Győrújbarát Magyarország Győr-Moson-Sopron Győri  5 968    
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Település Ország Megye Járás
Lakoság, 
2011 (fő)

Győrújfalu Magyarország Győr-Moson-Sopron Győri  1 608    
Halászi Magyarország Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvári  3 070    
Ikrény Magyarország Győr-Moson-Sopron Győri  1 775    
Kimle Magyarország Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvári  2 300    
Kisbajcs Magyarország Győr-Moson-Sopron Győri  866    
Kunsziget Magyarország Győr-Moson-Sopron Győri  1 233    
Mecsér Magyarország Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvári  579    
Mosonmagyaróvár Magyarország Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvári  32 004    
Mosonszolnok Magyarország Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvári  1 644    
Nagyszentjános Magyarország Győr-Moson-Sopron Győri  1 802    
Pér Magyarország Győr-Moson-Sopron Győri  2 321    
Rábapatona Magyarország Győr-Moson-Sopron Győri  2 423    
Vámosszabadi Magyarország Győr-Moson-Sopron Győri  1 589    
Vének Magyarország Győr-Moson-Sopron Győri  167    
Dunajská Streda / 
Dunaszerdahely Szlovákia

Trnavský / 
Nagyszombati

Dunajská Streda / 
Dunaszerdahelyi 22 481

Horný Bar / 
Felbár Szlovákia

Trnavský / 
Nagyszombati

Dunajská Streda / 
Dunaszerdahelyi 1 249

Šamorín / Somorja Szlovákia
Trnavský / 
Nagyszombati

Dunajská Streda / 
Dunaszerdahelyi 12 992

Vel’ké Dvorníky / 
Nagyudvarnok Szlovákia

Trnavský / 
Nagyszombati

Dunajská Streda / 
Dunaszerdahelyi 1 072

Velký Meder / 
Nagymegyer Szlovákia

Trnavský / 
Nagyszombati

Dunajská Streda / 
Dunaszerdahelyi 8 828

Forrás: Arrabona, KSH, ŠÚSR

Az Arrabona ETT gyakorlatilag határ menti együttműködési intézményi előzmény 

nélkül jött létre. Intézményi előzménynek esetleg a győri „kistérségi társulás” tekint-

hető, abban az értelemben, hogy az ETT munkaszervezetének helyet adó iroda koráb-

ban a kistérségi társulás operatív székhelyeként funkcionált, és az ETT alkalmazottak 

(többek között az Igazgató) is korábban a kistérségi társulás alkalmazásában álltak.

Az ETT-t 4 település alapította a megkérdőjelezhetetlen gazdasági pozícióval ren-

delkező, ugyanakkor a Bécs, Pozsony és Budapest között innovatív fejlődési kitörési 

pontokat kereső Győr városának kezdeményezésére. A társulás tagsága – a vizsgált 

EGTC-k körében egyedülálló módon – folyamatosan bővült, ami azt jelzi, hogy bár 

Győr szerepe domináns, a csatlakozás vonzó perspektívát jelentett a határtérség több 

további, forráshiánnyal küzdő kisebb önkormányzatai számára.

Az Arrabona működésének első 3 éve felemás eredményeket hozott. A „Magyaror-

szág-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” operatív prog-
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ram utolsó felhívására 3 projekt-koncepció is beadtak, de végül egyik sem részesült 

támogatásban. A működés első évében, 2012-ben még szinte kizárólag a tagdíj-bevé-

telek és a magyar állami támogatások jelentettek bevételi forrást, és összességében 

veszteségesen zárult az év. 2013-tól viszont az Arrabona „vállalkozó” ETT-szerepbe 

került. A tagdíjak (jelenleg: lakosonként 30 Ft, 0.1 euró) a szükséges bevételeknek 

csak egy részét adják, a magyar részvételű ETT számának növekedésével csökkent az 

Arrabona működéséhez igényelhető magyarországi támogatás, és új CBC pályázatok 

kiírására sem került már sor. E kedvezőtlen keretfeltételek mellett egyértelmű volt az 

Arrabona vezetése számára, hogy kizárólag a saját, üzleti típusú tevékenységek erősí-

tése jelenthetik a társulás életben maradásának esélyeit.

Az Arrabona munkaszervezetét ellátó iroda munkatársai elkezdtek pályázatírási, 

projektmenedzsment szolgáltatásokat nyújtani az ETT-tagönkormányzatok számá-

ra. Az ő közreműködésükkel, magyarországi vidékfejlesztési forrásokból jutottak fa-

lubuszhoz magyarországi kistelepülések, került meghosszabbításra az iparvágány a 

győri ipari parkban, valósult meg Győr önkormányzatának járműgyártási K+F kapa-

citást és tudást növelő, határon átnyúló munkavállalási lehetőségekkel is foglalkozó 

projektje, és számos kisebb volumenű humánerőforrás-fejlesztés. A társulás referen-

ciái között azonban nem csak önkormányzatok, hanem civil szervezetek, üzleti vállal-

kozások is megtalálhatók. 2014-ben kb. 2 milliárd Ft-nyi beruházás megvalósításában 

segítették partnereiket, ami több mint 20 millió Ft saját bevételt eredményezett a tár-

sulás számára. A „vállalkozó” ETT-szerep megerősödésével ma már a társulás bevéte-

leinek több mint felét az üzleti tevékenységek adják. A munkaszervezetnek 2014-ben 

4 fő állandó alkalmazottja volt (lásd 23. táblázat).

23. táblázat – Az Arrabona ETT főbb pénzügyi-számviteli adatai, 2012 – 2014

2012 2013 2014
Bevételek, ezer Ft 15 311 24 497 40 870

ebből:                - értékesítés nettó árbevétele 0 10 102 22 741
- tagdíjak n/a 3 571 7 370

- támogatások n/a 10 618 10 520
- pénzügyi műveletek bevételei 0 206 239

Ráfordítások, ezer Ft 19 862 17 438 38 354
ebből:               - személyi jellegű ráfordítások 10 525 11 567 25 310

Mérleg szerinti eredmény, ezer Ft - 4 551 7 059 2 516
Munkavállalók átlagos 
statisztikai állományi létszáma, fő n/a 4 4

Forrás: Arrabona éves beszámolók
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Az üzleti szolgáltatások mellett az Arrabona erőteljes lobby tevékenységet is próbál 

kifejteni, elsősorban az érintett határtérség infrastruktúrájának fejlesztése érdekében. 

A társulás által kifejtett tevékenységek azonban eddig szinte kizárólag a határtérség ma-

gyarországi oldalára fókuszáltak. Szlovákiai oldalon eddig jellemzően még csak külön-

böző rendezvényekre (ETT közgyűlésekre, konferenciákra, workshop-okra) került sor. 

E rendezvények is jelentős szerepet játszottak abban, hogy a – CESCI közreműködésé-

vel – elkészült az Arrabona középtávú, elsősorban a 2014-2020-as programozási időszak 

forrásainak hatékony felhasználására irányuló, „integrált területi stratégiája”. A fejleszté-

si stratégia 21 projekt „csomagot” fogalmaz, az alábbi „beavatkozási” területeken:

 Innovációvezérelt gazdaság

 Határon átnyúló foglalkoztatási-képzési térség kialakítása

 Környezetügyi együttműködések

 Közszolgáltatási együttműködések

 Fejlesztési elképzelések összehangolása

 Pufferzóna-funkciók megosztása

 Kapcsolatépítés

 Az Arrabona EGTC egységes megjelenése

Összességében megállapítható, hogy, elsősorban Győr önkormányzatának elkö-

telezettségének és a szervezet menedzsmentjét ellátó személyek szakmai felkészült-

ségének köszönhetően, az Arrabona tekinthető az egyik legsikeresebbnek a vizsgált 

EGTC-k sorában. Az eredmények fenntarthatóságát azonban nagyban meghatározza 

az, hogy tevékenységeit érdemben ki tudja-e terjeszteni a közös határszakasz szlová-

kiai oldalára is.

2.10 Bodrogközi

A Bodrogközi Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosu-

lás (a továbbiakban: Bodrogközi) nyilvántartásba vételére 2012 áprilisában került sor. 

Jelenleg 6 magyarországi és 11 szlovákiai települési önkormányzat a tagja, székhelye 

azonban a programterületen kívül, a magyarországi Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

székhelyén, Miskolcon található (lásd 24. táblázat).
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24. táblázat – A Bodrogközi ETT főbb adatai

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2012.04.11.

Tagok (2014 végén): 6 magyarországi, 11 szlovákiai települési önkormányzat
Székhely (település, ország): Miskolc, Magyarország
Lakosság (utolsó, 2011. évi 
népszámlálások adatai szerint): 14 471 fő

Árbevétel (2014): 14 644 ezer HUF
Földrajzi típus: településközi
ETT Szerep (2015): „támogatás vadász”

Forrás: http://egtc.kormany.hu/europai-teruleti-tarsulasok-nyilvanatartasa, 

Bodrogközi, KSH, ŠÚSR, CEC

A társulás az „Bodrogköz” történelmi-földrajzi kisrégió területén jött létre, ugyan-

akkor a túlságosan kicsiny mérete, kevesebb mint 15 ezer főnyi lakossága miatt inkább 

„településközi” ETT-ként definiálható. A határtérség magyarországi oldalán Borsod-

Abaúj-Zemplén megye Cigándi, illetve Sátoraljaújhelyi járásához tartozó 6 település 

található. Közülük mindössze 2 település (Tiszakarád, Karcsa) népességszáma éri el 

az ezer főt, a többiek a kis- (Alsóberecki, Tiszacsermely) vagy aprófalvaknak (Karos, 

Felsőberecki) számítanak. A társulás összlakosságának kicsivel több mint fele (56%-a) 

a közös határszakasz szlovákiai oldalán, a Košický/Kassai kerület Trebišov/Tőketere-

besi járásában él, ahol három viszonylag nagyobb község (Streda nad Bodrogom/ 

Bodrogszerdahely, Somotor/Szomotor, Malý Horeš/Kisgéres) mellett szintén kis- 

(Velky Kamenec/Nagykövesd, Viničky/Szőlőske) vagy aprófalvakat (Malý Kamenec/ 

Kiskövesd, Zemplín/Zemplén, Ladmovce/Ladamóc, Bara/Bári, Klin nad Bodrogom/

Bodrogszög, Černochov/Csarnaho) találunk (lásd 25. táblázat).

25. táblázat – A Bodrogközi ETT tagtelepüléseinek földrajzi elhelyezkedése 
(közigazgatási területi besorolása) és lakosságszáma (a 2011. évi magyarországi és szlovákiai 

népszámlások adatai szerint)

Település Ország Megye Járás
Lakoság, 
2011 (fő)

Alsóberecki Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi 729
Felsőberecki Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi 264

Karcsa Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Cigándi
1 824

Karos Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Cigándi 494
Tiszacsermely Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Cigándi 574
Tiszakarád Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Cigándi 2 464
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Település Ország Megye Járás
Lakoság, 
2011 (fő)

Bara / Bári Szlovákia Košice Trebišov 308

Černochov / Csarnaho Szlovákia Košice Trebišov 203
Klin nad Bodrogom / 
Bodrogszög Szlovákia Košice Trebišov 212

Ladmovce / Ladamóc Szlovákia Košice Trebišov 326

Malý Horeš / Kisgéres Szlovákia Košice Trebišov 1104
Malý Kamenec / 
Kiskövesd Szlovákia Košice Trebišov 442

Somotor / Szomotor Szlovákia Košice Trebišov 1529
Streda nad Bodrogom 
/ Bodrogszerdahely Szlovákia Košice Trebišov 2306

Velky Kamenec / 
Nagykövesd Szlovákia Košice Trebišov 797

Viničky / Szőlőske Szlovákia Košice Trebišov 508

Zemplín / Zemplén Szlovákia Košice Trebišov    387

Forrás: Bodrogközi, KSH, ŠÚSR

A Bodrogközi ETT – létrehozásának körülményeit, előzményeit, működési modell-

jét és eddig elért eredményeit tekintve – lényegében az Abaúj-Abaújban ETT (lásd 2.5 

fejezet) „iker-testvérének” tekinthető. A szoros „rokonsági” kapcsolatot erősíti, hogy 

mindkét társulás bejegyzett székhelye ugyanazon a miskolci címen található, egy há-

zaspár vezeti őket („Szabó család”), akik egyben a Bodrogközi ETT-vel is szorosan 

összefonódó Vidék- és Területfejlesztést Elősegítő Alapítványt (VITEA) is irányítják.

E társulás „intézményi” gyökerei 2004-ig, a „Bodrogközi Fejlesztési Partnerség” 

létrehozásáig nyúlnak vissza. Lényegében e 17 települést tömörítő partnerségnek kö-

szönhető, hogy megvalósult a magyarországi Karos és a szlovákiai Streda nad Bod-

rogom / Bodrogszerdahely településeket összekötő (kb. 2,5 km hosszúságú) közút-

építés és híd-felújítás. A beruházás még 2006-ban, a „Magyarország-Szlovákia-Ukrajna 

Szomszédsági Program, 2004-2006” keretében, mintegy 115 millió Ft-ból valósult meg 

úgy, hogy a két községi önkormányzat volt a kedvezményezett. Ezen kívül elsősorban 

(a lakosság, vállalkozók részvételével történő) közös rendezvények valósultak meg. 

A Bodrogközi ETT e fejlesztési partnerségre építve alakult meg, de bejegyzésére – 

az elhúzódó szlovákiai jóváhagyás miatt – csak 2012-ben került sor. A szervezet eddigi 

nagyjából 3 éves működése elsősorban a 2014-2020-as uniós programozási időszakra 

való felkészülés jegyében telt el. A tagtelepüléseken „EGTC-s napok” kerültek meg-

rendezésre, ahol lehetőség nyílt a társulás céljainak és eddigi eredményeinek a helyi 

lakosság számára történő bemutatására. A megújuló energiaforrások kiaknázását cél-
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zó pályázatokra való felkészülés jegyében „geotermikus kutak” terveinek elkészítése 

több tagtelepülésen is megtörtént.

A társulás bevételei között a megalakulása óta szinte kizárólag a magyarországi 

központi költségvetés által biztosított, működési célú támogatások jelennek meg. En-

nek felhasználási módja a rendelkezésre álló információkból nem derül ki egyértel-

műen. A társulásnak saját alkalmazottja nincs, – az Abaúj-Abaújban esetéhez hason-

lóan – az operatív munkaszervezeti feladatokat („külső vállalkozóként”) vélhetően a 

VITEA látja el (lásd 26. táblázat).

26. táblázat – A Bodrogközi ETT főbb pénzügyi-számviteli adatai, 2012 – 2014

2012 2013 2014
Bevételek, ezer Ft 8 506 9 844 14 644

ebből:                - értékesítés nettó árbevétele 0         0 0
- tagdíjak 402    417 525

- támogatások 8 005 9 206 14 008
- pénzügyi műveletek bevételei 98    220      111

Ráfordítások, ezer Ft 8 012 9 246 14 124
ebből:               - személyi jellegű ráfordítások 0         0 0

Mérleg szerinti eredmény, ezer Ft 494     598      520
Munkavállalók átlagos 
statisztikai állományi létszáma, fő 0 0 0

Forrás: Bodrogközi éves beszámolók

Összességében, a Bodrogközi ETT esetében is az Abaúj-Abaújban (lásd 2.5 fejezet) 

kapcsán már megfogalmazottakat állapíthatjuk meg: az ETT a térségbeli, egyébként 

meglehetősen aktív (elsősorban civil, megújuló energiagazdálkodási, vállalkozói) 

együttműködésekhez eddig csupán egy laza intézményi keretet biztosított, önálló 

határtérség-fejlesztő szerepben eddig még nem jelent meg. A társulásban potenciá-

lis rejlő jogi-szervezeti hozzáadott értékek kiaknázása még nem történt meg, az ETT 

eddigi operatív tevékenysége gyakorlatilag a magyar állami támogatások „levadászá-

sára” irányult. 

2.11 Sajó-Rima / Slaná-Rimava

A „településközi” földrajzi típusúként meghatározható Sajó-Rima / Slaná-Rimava 

Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (a továbbiak-

ban: Sajó-Rima) 2013 áprilisában lett nyilvántartásba véve. Jelenlegi tagjai között két-

két magyarországi, illetve szlovákiai települési önkormányzat található, székhelyét 

Putnok városa adja (lásd 27. táblázat).
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27. táblázat – A Sajó-Rima ETT főbb adatai

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2013.04.03.

Tagok (2014 végén): 2 magyarországi, 2 szlovákiai települési önkormányzat
Székhely (település, ország): Putnok, Magyarország
Lakosság (utolsó, 2011. évi 
népszámlálások adatai szerint): 73 123 fő

Árbevétel (2014): 12 462 ezer HUF
Földrajzi típus: település-közi
ETT Szerep (2015): „támogatás vadász”

Forrás: http://egtc.kormany.hu/europai-teruleti-tarsulasok-nyilvanatartasa, 

Sajó-Rima, KSH, ŠÚSR, CEC

A Sajó-Rima a „Gömör/Gemer” történelmi-földrajzi kisrégió területén jött lét-

re, de egyelőre nem „mikro-regionális”, hanem csupán összesen mintegy 70 ezer 

főnyi lakosságot képviselő négy város határon átnyúló „településközi” együttmű-

ködésére épül. A magyarországi oldalon Borsod-Abaúj-Zemplén megye két járási 

központjaként egy-egy közép- (Ózd) és kisváros (Putnok) helyezkedik el. Míg szlo-

vákiai oldalon a Banskobystrický/Besztercebányai kerület szintén egy-egy közép- 

(Rimavská Sobota/Rimaszombat) és kisvárosa (Tornal’a/Tornalja) található (lásd 

28. táblázat).

A Sajó-Rima ETT lényegében a Sajó-Rima Eurorégió intézményi utódjának te-

kinthető. A 2000-ben megalakult Eurorégió azonban még egy jóval nagyobb föld-

rajzi területet (Magyarországon: Ózd-Putnoki kistérség, Kazincbarcikai kistérség, 

Miskolci kistérség, Tiszaújvárosi kistérség, Mezőcsáti kistérség, Szlovákiában: Ri-

mavská Sobota/Rimaszombati járás, Rožňava/Rozsnyói járás, Revúca/Nagyrőcei 

járás), közel 1 millió főnyi lakosságot ölelt fel. Az eurorégiós évek ugyan érdemi 

eredményeket nem hoztak a periférikus határtérség felzárkóztatásában, de hoz-

zájárultak a személyes és intézményi (elsősorban önkormányzati) kapcsolatok 

kialakulásához. Az EGTC jogintézménye által kínált új lehetőségek kiaknázása ér-

dekében döntött az Eurorégió motorjának számító putnoki önkormányzat az ETT 

megalapítása mellett.
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28. táblázat – A Sajó-Rima ETT tagtelepüléseinek földrajzi elhelyezkedése 
(közigazgatási területi besorolása) és lakosságszáma (a 2011. évi magyarországi és szlovákiai 

népszámlások adatai szerint)

Település Ország Megye Járás
Lakoság, 
2011 (fő)

Ózd Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi 34 481

PUTNOK Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Putnoki 6905
Rimavská 
Sobota / Ri-
maszombat

Szlovákia
Banskobystrický / Besz-
tercebányai

Rimavská Sobo-
ta / Rimaszom-
bat

24 322

Tornal’a / 
Tornalja Szlovákia

Banskobystrický / Besz-
tercebányai

Revúca / Nagy-
rőcei 7 415

Forrás: Sajó-Rima, KSH, ŠÚSR

Azonban mire a Sajó-Rima ETT nyilvántartásba lett véve, elfogytak „Magyar-

ország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” operatív 

program forrásai, így az EGTC rögtön „alvó státuszba” került. A működés első 2 

évében lényegében csak tapasztalatszerzésre, valamint az új programozási idő-

szakra történő stratégiai felkészülésre került sor. A működést szinte teljes egészé-

ben a magyar kormány által biztosított pályázati támogatások finanszírozták (lásd 

29. táblázat). 

29. táblázat – ASajó-Rima ETT főbb pénzügyi-számviteli adatai, 2013 – 2014

2013 2014
Bevételek, ezer Ft n/a 12 462

ebből:                        - értékesítés nettó árbevétele n/a 0
- tagdíjak n/a 2 452

- támogatások n/a 10 000
- pénzügyi műveletek bevételei n/a      1

Ráfordítások, ezer Ft n/a 6 414
ebből:                       - személyi jellegű ráfordítások n/a 1 380

Mérleg szerinti eredmény, ezer Ft n/a      6 049
Munkavállalók átlagos 
statisztikai állományi létszáma, fő n/a n/a

Forrás: Sajó-Rima éves beszámolók

Az esettanulmány lezárásakor még folyamatban volt a társulás fejlesztési stratégi-

ájának és „forrástérképének”– a CESCI-vel való együttműködésben megvalósuló – el-

készítése. A helyi természeti és demográfiai adottságokat és realitásokat figyelembe 
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véve elsősorban az alábbi területeken kívánja az ETT a határon átnyúló kapcsolatokat 

előmozdítani:

1) Információ-technológiai fejlesztések, a gazdasági (munkaerőpiaci, kiskeres-

kedelmi, szolgáltatási) információk minél gyorsabb közvetítése, elsősorban a belső 

piac erősítése érdekében. Például bizonyos (például varrónők által nyújtott) szolgál-

tatásokból a határ egyik oldalán túlkínálat, míg a másik oldalon hiány van. 

2) Háztáji, ökológiai gazdálkodás fejlesztése, a közös természeti adottságok ki-

aknázása, és a rendkívül magas munkanélküliség csökkentése érdekében.

3) Turizmus-fejlesztés, szálláshelyfejlesztés. A határtérségben még egy TDM iro-

da sincs, pedig „félúton” található a festői szépségű Aggtelek és Szilvásvárad telepü-

lések között. 

A határ menti együttműködési lehetőségek kiaknázásának számos „térség-specifi-

kus” akadálya van. Túl az állami (például a határ menti kiskereskedelmet akadályozó), 

más határtérségekben is jelen lévő szabályozási korlátokon, e határtérségben még 

az alapvető, fizikai infrastrukturális feltételek is hiányoznak. Például a magyarországi 

Putnok és a szlovákiai Tornal’a/Tornalja városok közúton mindössze 20 km-re vannak 

egymástól, még sincs közöttük közvetlen buszjárat, a vasúti közlekedés időtartama 

pedig 7 (!) óra. Ennél is nagyobb problémát jelent az „alulról jövő” fejlesztési elkép-

zelések hiánya. A kompetenciák hiánya mellett a térségre egy rossz értelemben vett 

„lokálpatriotizmus”, a térségi együttműködés kultúrájának hiánya jellemző. Ha pedig 

mégis lennének jó ötletek, akkor a helyi önkormányzatok nem tudják előteremteni 

a társ-, illetve előfinanszírozási forrásokat. A drámaian alulértékelt helyi ingatlanokat 

pedig a pénzintézetek nem fogadják el az előfinanszírozási források fedezeteként. Az 

1990-es évek előtti nehézipari központoknak számító határtérség az „ördögi körök-

ből” kitörni képtelen, a „periféria perifériájára” szorult vidékké vált.

Összességében megállapítható, hogy a Sajó-Rima ETT egy halmozottan hátrányos 

határ menti térség felzárkóztatására kínál egy újabb esélyt. Az együttműködési lehető-

ségek kiaknázásának azonban számos infrastrukturális és „mentális” akadálya van. A 

társulás egyelőre a magyar állami támogatásokból „vegetál”, érdemi térség-felzárkóz-

tató szerepet még nem érdemes betölteni.

2.12 Via Carpatia

A „makro-regionális” területi együttműködés céljából létrejött Via Carpatia EGTC 

nyilvántartásba vételére 2013 májusában került sor. A magyarországi Borsod-Abaúj-

Zemplén megyei és a szlovákiai Košice/Kassa kerületi/kraj önkormányzat alapította, 

melyek együttesen közel 1,5 millió főnyi lakosságot képviselnek. A társulás székhelye 
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a szlovákiai Košice/Kassa városában található (lásd 30. és 31. táblázat).  

30. táblázat – Via Carpatia ETT főbb adatai

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2013.05.31.

Tagok (2014 végén): 1 magyarországi megyei, 1 szlovákiai kerületi önkormányzat
Székhely (település, ország): Košice/Kassa, Szlovákia
Lakosság (utolsó, 2011. évi 
népszámlálások adatai szerint): 1 481 022 fő

Árbevétel (2014): n/a
Földrajzi típus: makro-regionális
ETT Szerep (2015): „támogatás vadász”

Forrás: http://egtc.kormany.hu/europai-teruleti-tarsulasok-nyilvanatartasa, 

Via Carpatia, KSH, ŠÚSR, CEC

31. táblázat – A Via Carpatia ETT tagmegyéinek lakosságszáma 
(a 2011. évi magyarországi és szlovákiai népszámlások adatai szerint)

Megye Ország Lakoság, 2011 (fő)

Borsod-Abaúj-Zemplén Magyarország 686 266

KOŠICE / KASSA Szlovákia 794 756

Forrás: Via Carpatia, KSH, ŠÚSR

A Via Carpatia ETT területének több „eurorégiós” (például Kassa-Miskolc Euroré-

gió, Kárpátok Eurorégió) kapcsolódási pontja van, illetve a területén több kisebb „te-

lepülésközi” (Abaúj-Abaújban, Bodrogközi, Sajó-Rima, Svinka, Torysa) ETT is létrejött. 

E csoportosulások azonban elvileg függetlenek a Via Carpatia létrejöttétől. 

A társulást létrehozó Egyezmény az együttműködés alábbi területeit jelöli ki:

  közös fejlesztési stratégiák és azokat megvalósító közös fejlesztési projektek 

kidolgozása és megvalósítása az alábbi területeken:

o foglalkoztatottság és szociális szféra,

o  mezőgazdasági termelés támogatása (mezőgazdasági termékek 

áruelosztó központjainak létesítése),

o  idegenforgalom (kongresszusi turizmus, átfogó kínálat kidolgozása 

az egyes mikrorégiók részére, pl. bor és gasztronómia, közös marke-

ting tevékenység, információs utak az utazásszervezők számára),

o a kulturális örökség bemutatása és megőrzése.
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 integráció az alábbi területeken:

o egészségügyi ellátás,

o személyi- és közúti közlekedés,

o kommunális hulladék,

o árvízvédelem,

o környezetvédelem,

o kerékpárutak,

o Tokaji borvidék,

o energiaszolgáltatás,

o katasztrófavédelem,

o befektetések ösztönzése,

o határon átnyúló logisztikai és ipari övezetek kialakítása.

 közös fellépés a nemzetközi áruáramlás átirányítása területén:

o  a kelet-nyugati irányú intermodális szállítás felélesztésére irányuló 

kezdeményezések,

o  az észak-déli irányú összekötő út építésére és a Schengeni határ 

mentén vezető Balti folyosó (Via Carpatia) bejegyzésére irányuló 

kezdeményezések az európai TEN-T közlekedési hálózatba.

Ezen kívül a Via Carpatia deklarált célja „az EU-s alapokból finanszírozott határon 

átnyúló programok irányítási jogának megszerzésére irányuló kezdeményezések, a 

közös fejlesztési stratégiák megvalósításához szükséges közös projektek végrehajtása 

érdekében.” Ez azt jelenti, hogy a Via Carpatia – a Rába-Duna-Vág ETT-hez hasonló-

an (lásd 2.7 alfejezet) – a „Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési 

Program 2014-2020” operatív program ún. „kis projektek” (small-scale projects) alapja 

tekintetében a magyar-szlovák határszakasz „keleti” felén a a pályázatokat első körben 

elbíráló egyik ún. „közreműködő szervezet” kíván lenni.

A Via Carpatia eddigi érdemi tevékenységéről viszonylag kevés információ áll 

rendelkezésre. A pénzügyi-számviteli adatok nem ismertek. A társulás honlapján fel-

lelhető információk szerint az eltelt nagyjából 2 év elsősorban a – konferenciákon, 

szakmai workshop-okon történő – tapasztalatszerzés jegyében telt el.

Összességében megállapítható, hogy a Via Carpatia ambiciózus célokat határozott 

el, gyakorlatilag az észak-déli irányú közlekedési, és arra építhető gazdasági, társadal-

mi határon átívelő együttműködések megerősítését tűzte ki célul. Az, hogy nem jut-e 

a hasonlóan „nagyban gondolkodó” eurorégiók sorsára, az nagyban függ attól, hogy 

meg tudja-e szerezni a 2014-2020-as időszak magyar-szlovák CBC kisprojektjei kap-

csán a „közreműködő szervezeti” funkciót. Ez esetben a jelenlegi „támogatás-vadász” 

ETT-szerepéből „támogatás-közvetítő” EGTC-vé válhat.
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2.13 Svinka

A „településközi” típusú Svinka ETT-t a magyarországi Tolcsva (ahol a társulás 

székhelye is található) és Háromhuta, illetve a szlovákiai Obišovce/ Abos települések 

önkormányzatai hozták létre, bejegyzésére 2013 novemberében került sor. A tag-tele-

pülések összlakossága alig éri el a 2 ezer főt (lásd 32. táblázat).   

32. táblázat – A Svinka ETT főbb adatai

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2013.11.01.

Tagok (2014 végén): 2 magyarországi, 1 szlovákiai települési önkormányzat
Székhely (település, ország): Tolcsva, Magyarország
Lakosság (utolsó, 2011. évi 
népszámlálások adatai szerint): 2 346 fő

Árbevétel (2014): n/a
Földrajzi típus: település-közi
ETT Szerep (2015): nem meghatározható

Forrás: http://egtc.kormany.hu/europai-teruleti-tarsulasok-nyilvanatartasa, KSH, ŠÚSR, CEC

A társulás a Szinye (Svinka) patakról kapta nevét. A társulás magyarországi tagja-

it egy-egy, a Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sárospataki járásához tartozó község (a 

Tokaji borvidékhez tartozó Tolcsva) és törpefalu (Háromhuta) adják. A szlovákiai ol-

dalt mindössze egyetlen település, a Tolcsvától közel 100 (!) km-re található Obišovce/ 

Abos aprófalu jelenti (lásd 30. táblázat).

A Svinka eddigi tevékenységéről nem állnak rendelkezésre nyilvános informáci-

ók, a társulás éves pénzügyi-számviteli beszámolója sem érhető el. A társulás Egyez-

ménye csak elnagyolt, általános célkitűzéseket fogalmaz meg. Ugyanakkor a Svinka is 

megtalálható a magyar központi költségvetésből finanszírozott ETT-k listáján.

Összességében, a Svinka ETT-ről kijelenthető, hogy érdemi (nyilvános) tevékeny-

séget nem végez, „de facto” (még) nem működik, a jogszabályi előírásoknak nem tesz 

eleget, a magyar-szlovák határtérség revitalizációjában betöltött, megközelítésünk 

szerinti ETT-szerepe „nem meghatározható”.  
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33. táblázat – A Svinka ETT tagtelepüléseinek földrajzi elhelyezkedése 
(közigazgatási területi besorolása) és lakosságszáma (a 2011. évi magyarországi és szlovákiai 

népszámlások adatai szerint)

Település Ország Megye Járás
Lakoság, 
2011 (fő)

Háromhuta Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospataki 115

TOLCSVA Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospataki 1 801
Obišovce / Abos Szlovákia Košice Košice-okolie 430

Forrás: KSH, ŠÚSR

2.14 Torysa

A Svinka „pandantját” jelentő, szintén „településközi” típusú Torysa ETT-t a ma-

gyarországi Sárazsadány (ahol a társulás székhelye is található) és Gönc, illetve a szlo-

vákiai Čižatice/Tizsite települések önkormányzatai hozták létre. A tag-települések ösz-

szlakossága nem éri el a 3 ezer főt (lásd 34. táblázat).

34. táblázat – A Torysa ETT főbb adatai

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2013.11.01.

Tagok (2014  végén): 2 magyarországi, 1 szlovákiai települési önkormányzat
Székhely (település, ország): Sárazsadány, Magyarország
Lakosság (utolsó, 2011. évi 
népszámlálások adatai szerint): 2 686 fő

Árbevétel (2014): n/a
Földrajzi típus: település-közi
ETT Szerep (2015): nem meghatározható

Forrás: http://egtc.kormany.hu/europai-teruleti-tarsulasok-nyilvanatartasa, 

KSH, ŠÚSR, CEC

A társulás a Tarca (Torysa) folyóról kapta nevét. A társulás magyarországi tagjait 

egy-egy, a Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gönci, illetve Sárospataki járásához tartozó 

község (Gönc) és törpefalu (Sárazsadány) adják. A szlovákiai oldalt mindössze egyet-

len település, a Sárazsadánytól közel 100 (!) km-re található Čižatice / Tizsite aprófalu 

jelenti (lásd 35. táblázat).  

A Torysa eddigi tevékenységéről nem állnak rendelkezésre nyilvános informáci-

ók, a társulás éves pénzügyi-számviteli beszámolója sem érhető el. A társulás – gyakor-

latilag a Svinka alapító dokumentumával szó szerint megegyező – Egyezménye csak 

elnagyolt, általános célkitűzéseket fogalmaz meg. Ugyanakkor a Torysa is megtalálha-

tó a magyar központi költségvetésből finanszírozott ETT-k listáján.
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35. táblázat – A Torysa ETT tagtelepüléseinek földrajzi elhelyezkedése 
(közigazgatási területi besorolása) és lakosságszáma (a 2011. évi magyarországi és szlovákiai 

népszámlások adatai szerint)

Település Ország Megye Járás
Lakoság, 
2011 (fő)

Gönc Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Gönci 2 059

Sárazsadány Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospataki 247
Čižatice / Tizsite Szlovákia Košice Košice-okolie 380

Forrás: KSH, ŠÚSR

Összességében, a Torysa ETT-ről kijelenthető, hogy érdemi (nyilvános) tevékeny-

séget nem végez, „de facto” (még) nem működik, a jogszabályi előírásoknak nem tesz 

eleget, a magyar-szlovák határtérség revitalizációjában betöltött, megközelítésünk 

szerinti ETT-szerepe „nem meghatározható”.  
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3. Kérdőíves felmérés eredményei 
(„tulajdonosi” nézőpont)

Az alábbi fejezet az ETT tag-önkormányzatok körében, az 1.3 alfejezetben leírt 

módszertan szerinti végzett kérdőíves felmérés főbb eredményeit és következtetéseit 

foglalja össze.

3.1 Minta jellemzők

Az önkitöltős, anonim kérdőívek (melynek magyar nyelvű verzióját a 2. számú 

melléklet tartalmazza) a felmérés időszakában (2015. március 25. – május 31.) vala-

mely magyar-szlovák ETT-hez tartozó, összesen 177 települési vagy megyei önkor-

mányzat vezetőjének (polgármesterének, elnökének) címezve, több körben kerültek 

megküldésre. A visszaküldött kérdőívek pontosan 2/3-a (67%-a) esetében a polgár-

mester/elnök, míg 1/3-a (33%-a) esetében más (alpolgármester, jegyző, egyéb) sze-

mély került „kitöltőként” (lásd 2. kérdés) megjelölésre.

Értékelhető válaszok 42 önkormányzattól érkeztek vissza, ami tagszám szerint 

24%-os válaszadási aránynak felel meg (lásd 36. táblázat).

Ha viszont a válaszadó önkormányzatok által képviselt lakosság számokat (elte-

kintve a megyei népességektől) vesszük alapul, akkor több mint 50%-os (Magyaror-

szág: 65%, Szlovákia: 34%, összesen: 56%) válaszadási arányról beszélhetünk. Ez alap-

ján a kérdőíves felmérés eredményeit „megbízhatónak” tekinthetjük. 

Látható, hogy a Karst-Bodva, a Torysa és a Via Carpatia ETT-k esetében egyetlen 

válasz sem érkezett. Míg a válaszadási arány a Pons Danubii, a Novohrad-Nógrád és a 

Sajó-Rima esetében haladta meg jóval a minta-átlagot. 

Előzetesen azzal a feltevéssel éltünk, hogy elsősorban az önkormányzatok „or-

szága”, „ETT-je”, valamint „mérete” határozhatja meg, differenciálhatja a válaszokat. 

E szegmentációs ismérvek alapján a minta az alábbi jellemzőkkel bír.

  A válaszadó önkormányzatok 55%-a magyarországi, míg 45%-a szlovákiai. 

A válaszadási arány a magyarországi ETT tagok esetében 23%-os, míg a szlo-

vákiaiak esetében 25%-os (lásd 33. táblázat). Érdekes tapasztalat, hogy a 

szlovákiai önkormányzatok több mint fele (58%-a) a kérdőív szlovák nyelvű 

verzióját küldte vissza.

  A válaszadók közel háromnegyedét (69%-át) az Ister-Granum, az Arrabona 

és a Bodrogközi ETT adja. A többi társulást 4 vagy annál kevesebb válaszadó 

önkormányzat képviseli a mintában (lásd 33. táblázat).
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  A kérdőív 3. kérdésére adott válaszok alapján az önkormányzatokat lakos-

ságszám szerint is kategorizáltuk, és „nagy” önkormányzatként azokat de-

finiáltuk, melyek esetében a lakosság nagysága meghaladja a 10 ezer főt. E 

kategóriába a mintabeli önkormányzatok kb. egyötöde (21%-a) tartozik, míg 

„kis” önkormányzatnak a válaszadók négyötöde (79%-a) tekinthető.

A 4. kérdésre adott válaszok alapján a válaszadók 83%-a „alapítója” volt az adott 

társulásnak, míg 17%-uk később „csatlakozó” volt. E tekintetben azonban nem külön-

böztek a válaszok, így az „alapító vagy csatlakozó” típus szegmentációs ismérvként 

való figyelembe vételét végül elvetettük.

A válaszokat e szegmentációs ismérvek szerint is feldolgoztuk, és ha azok szigni-

fikánsan eltértek a minta átlagától, eltéréseket az alábbiakban külön is elemezzük.

36. táblázat – Kérdőív válaszadási arány ETT-k és ország szerinti bontásban 

Magyarország Szlovákia Összesen

Pons Danubii 3 / 4 1 / 3 4 / 7 57%
Novohrad-Nógrád 1 / 1 0 / 1 1 / 2 50%
Sajó-Rima 1 / 2 1 / 2 2 / 4 50%
Bodrogközi 1 / 6 5 / 11 6 / 17 35%
Svinka 1 / 2 0 / 1 1 /3 33%
Rába-Duna-Vág 1/2 0/1 1/3 33%
Arrabona 6 / 24 1 / 5 7 / 29 24%
Ister-Granum 8 / 42 8 / 40 16 / 82 20%
Abaúj-Abaújban 0 / 9 3 / 7 3 / 16 19%
Ung-Tisza-Túr-Sajó 1 / 5 0 / 1 1 / 6 17%
Karst-Bodva 0 / 2 0 / 1 0 / 3 0%
Torysa 0 / 2 0 / 1 0 / 3 0%
Via Carpatia 0 / 1 0 / 1 0 / 2 0%
Összesen 23 /102 19 / 75 42 / 177 24%

3.2 Alapítás/csatlakozás motivációs tényezői

Az 5. kérdés az adott társulásban való részvétel (alapítás, későbbi csatlakozás) mo-

tivációs tényezőinek feltárására irányult. A főbb (az 1.3 alfejezetben ismertetett) szem-

pontok esetében arra kértük a „döntéshozókat”, hogy egy 1-től 5-ig terjedő skálán 

súlyozzák az egyes tényezőket. 5 válaszadó az alapításkor/csatlakozáskor (még) nem 

volt döntéshozó helyzetben, ezért e kérdéskör tekintetében a megállapításainkat 37 

válasz alapján tesszük.
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Megállapítható, hogy a „turisztikai együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázá-

sa” számít a legfontosabb motivációs tényezőnek, azt a „magyar-szlovák nemzetiségi 

kapcsolatok erősítése” és a „magyar-magyar nemzetiségi kapcsolatok erősítése” köve-

tik. Az egészségügyi és az oktatási együttműködések, valamint a „szlovák-szlovák nem-

zetiségi kapcsolatok erősítésének” relatív fontossága azonban alacsony (lásd 3. ábra).

A motivációs tényezők tekintetében kapott válaszok azonban szignifikánsnak 

mondható eltéréseket mutatnak ETT-k szerint. A Novohrad-Nógrád, a Pons Danubii és 

a Rába-Duna-Vág esetében valamennyi szempont 4 vagy 5 faktorértéket kapott. Ezzel 

szemben az Ister-Granum esetében csak az turizmus (3.70)- és a közlekedésfejlesztés 

(3.50) pontszáma éri el a 3.50 értéket.

A magyarországi önkormányzatok esetében a környezetvédelemnek (3.90) és a 

vállalkozásfejlesztésnek (3.67), míg a szlovákiaiak esetében a magyar-szlovák nemze-

tiségi kapcsolatok fejlesztésének (4.25) van az átlagosnál (az adott szempontra vonat-

kozó minta-átlagnál) nagyobb jelentősége.

Az is megállapítható, hogy minél nagyobb egy tag-önkormányzat (település) an-

nál nagyobb a jelentősége a határ menti közlekedésfejlesztésnek („nagyok”: 4.78, 

„kicsik”: 3.12) és a vállalkozói együttműködéseknek („nagyok”: 4.44, „kicsik”: 3.00). A 

„nagyok” esetében az egészségügyi (4.11) és az oktatási (4.33) együttműködés fontos-

sága is jóval minta-átlag (2.15, 2.62) feletti.

3. ábra – ETT alapítás/csatlakozás motivációs tényezői

Megjegyzés: a válaszadó döntéshozók (n=37) egy 1-től 5-ig terjedő skálán értékelték, hogy a megadott szempont 

mekkora szerepet játszott az adott társulásban való részvétel melletti döntésben (1 = egyáltalán nem játszott szere-

pet, 5 = nagyon fontos szerepet játszott). Az ábrán – a kapott válaszok alapján – a súlyozatlan átlagértékek kerültek 

feltüntetésre.
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3.3 Hozzájárulás az ETT-tevékenységekhez

A 6-8. kérdések annak feltérképezését célozták, hogy a tag-önkormányzatok je-

lenleg milyen formá(k)ban vesznek részt az adott társulás tevékenységeiben, illetve 

hogy rendelkeznek-e a megfelelő pénzügyi és humán kapacitásokkal, hogy nagyobb 

mértékben tudjanak hozzájárulni az ETT működés eredményességéhez.

A jelenlegi hozzájárulási formák (melyek közül több is megjelölhető volt) tekinte-

tében egyöntetűen megállapítható, hogy a tagok jelentős része (kb. fele) kizárólag a 

„tagsági díj megfizetésével”, és az abból egyértelműen következő „rendszeres részvé-

tel a társulás közgyűlésein” tevékenységgel, vagyis „döntéshozóként” járul hozzá az 

adott ETT munkájához. A válaszadók kevesebb mint fele jelezte, hogy aktív résztvevő-

je a munkacsoportokban zajló operatív munkának. Személyzetet (alkalmazottakat), 

irodahelyiséget és/vagy egyéb infrastruktúrát csak nagyjából minden tízedik válasz-

adó biztosít a társulás számára (lásd 4. ábra).

A „nagy” önkormányzatok relatíve nagyobb arányban biztosítanak fizikai és/vagy 

humán erőforrásokat a folyamatos működtetés érdekében. A többi szegmentációs is-

mérv kapcsán jelentősnek mondható eltérésekről nem beszélhetünk.

4. ábra – ETT tevékenységekhez való jelenlegi hozzájárulás

Megjegyzés: a válaszadók (n=42) több választ is megjelölhettek, hogy jelenleg milyen formá(k)ban járulnak hozzá 

az adott ETT tevékenységeihez. Az ábrán az egyes hozzájárulási formák említési (abszolút) gyakorisági számai sze-

repelnek.

A jelenlegi pénzügyi hozzájárulás jövőbeli fenntarthatóságát firtató kérdésre a vá-

laszadók nagyjából fele válaszolt úgy, hogy a jelenlegi pénzügyi forrásokat a jövőben 

is fogja tudni biztosítani. Kb. 30%-uk bizonytalan e kérdésben. Míg mindössze 5%-ra 
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tehető a már most is „erőn felül” teljesítők aránya. E kérdés tekintetében a vizsgált 

ismérvek szerinti eltérések nem szignifikánsak. A kapott válaszok alapján egyértel-

műen arra következtethetünk, hogy nem a tag-önkormányzatok pénzügyi kapacitásai 

jelentik a szűk keresztmetszetet az ETT-k fejlődése szempontjából (lásd 5. ábra).

A humán kapacitások tekintetében már nem ennyire egyértelmű a helyzet. Ösz-

szességében, a válaszadók nagyjából egy-egy harmada (31-31%-a) gondolja azt, hogy 

tudná növelni, illetve nem tudná növelni az ETT működtetéshez való humán erőforrás 

hozzájárulását. Míg egyharmaduk bizonytalan e kérdésben (lásd 6. ábra). 

A „nagy” önkormányzatok relatíve nagyobb arányban adtak „igen” válaszokat 

(56%), míg a legrégebb óta működő Ister-Granumot képviselő válaszadók körében 

határozottabb volt a „nem”-ek aránya (56%).

5. ábra – ETT tevékenységekhez való jövőbeli pénzügyi hozzájárulás (kapacitás)

Megjegyzés: a válaszadók (n=42) egy választ jelölhettek meg, hogy rendelkeznek-e a szükséges pénzügyi kapaci-

tásokkal, hogy a jelenleginél nagyobb mértékben járuljanak hozzá a társulás tevékenységeihez. Az ábrán a válaszok 

megoszlását mutató relatív, százalékos formában kifejezett számok kerültek feltüntetésre.
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6. ábra – ETT tevékenységekhez való jövőbeli humán hozzájárulás (kapacitás)

 

Megjegyzés: a válaszadók (n=42) egy választ jelölhettek meg, hogy rendelkeznek-e a szükséges humán erőforrás 

kapacitásokkal, hogy a jelenleginél nagyobb mértékben járuljanak hozzá a társulás tevékenységeihez. Az ábrán a 

válaszok megoszlását mutató relatív, százalékos formában kifejezett számok kerültek feltüntetésre.

3.4 Elégedettség a társulás eddigi tevékenységeivel

A 9. kérdésre kapott válaszok alapján azt számszerűsítettük, hogy a tag-önkor-

mányzatok jelenleg mennyire elégedettek az ETT-jük eddigi tevékenységeivel összes-

ségében, illetve főbb szempontonként. 

Kijelenthető, hogy tagi elégedettség összességében átlagon felüli (3.24). A válaszo-

kat a vizsgált szempontok szerint elemezve látható, hogy a „közlekedési infrastruktu-

rális közös fejlesztési lehetőségek kiaknázása” (3.66), a „magyar-magyar nemzetiségi 

kapcsolatok erősítése” (3.43) és a „magyar-szlovák nemzetiségi kapcsolatok erősítése” 

(3.38) terén a legelégedettebbek az önkormányzatok. Az ezt követő, össz-átlagon fe-

lüli pontszámok közötti eltérések „hibahatáron belülinek” mondhatók. Ugyanakkor, 

az oktatás (3.05), az egészségügy (3.03), valamint a környezet- és természetvédelem 

(2.95) esetében beszélhetünk a legkisebb ETT „hozzáadott értékről” (lásd 7. ábra).

növelhető
31%

nem növelhető
31%

nem lehet megítélni
38%
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                7. ábra – Elégedettség az ETT eddigi tevékenységeivel

Megjegyzés: a válaszadók (n=42) egy 1-től 5-ig terjedő skálán értékelték, hogy a megadott szempont esetében meny-

nyire elégedettek a társulás eddigi tevékenységeivel (1 = egyáltalán nem elégedettek, 5 = teljes mértékben elégedet-

tek, 0 = nem releváns/nem lehet megítélni). Az ábrán – a kapott, 0 értéktől különböző válaszok alapján – a súlyozatlan 

átlagértékek kerültek feltüntetésre.

A motivációs tényezőkkel való összehasonlítás (lásd 3.2 alfejezet) alapján megál-

lapítható, hogy a tagönkormányzatok elvárásai és elégedettsége közötti „szakadék” 

(az elégedettségi és motivációs faktor pontszámok különbsége) a „környezet- és ter-

mészetvédelmi együttműködés erősítése” (-0.67), a „turisztikai együttműködésben 

rejlő lehetőségek kiaknázása” (-0.57) és a „magyar-szlovák nemzetiségi kapcsolatok 

erősítése” együttműködése célok esetében a legnagyobb. Vagyis az ETT-k eddigi 

eredményei elsősorban e három területen maradtak el eddig az alapítók/csatlakozók 

várakozásaitól.

Az elégedettség tekintetében a válaszok elsősorban ETT-k szerint térnek el egy-

mástól. A minta-átlagnál jóval nagyobb tagi elégedettségről a Novohrad-Nógrád (5.0) 

és a Pons Danubii (3.7) ETT-k esetében beszélhetünk. Ugyanakkor megjegyezzük, 

hogy ha egy társulást minél kevesebb (a Novohrad-Nógrád esetében mindössze egy) 

válaszadó reprezentál a mintában, annál inkább megnő a „torzítás” valószínűsége. A 

válaszok alapján az Abaúj-Abaújban (2.5), a Rába-Duna-Vág (2.2) és a Sajó-Rima (2.2) 

tagjai vannak a legkevésbé megelégedve a társulásuk eddig elért eredményeivel.

Ugyanakkor, derül ki a 10. kérdésre adott válaszokból, a tag-önkormányzatok több 

mint háromnegyede (76%-a) vélekedett úgy, hogy az ETT-beli tagságuk hozzájárult 

„projekt képességük” növeléséhez. A „nem” válaszok mindegyike a „kis” önkormány-

zatokhoz köthető, és az Abaúj-Abaújban (67%) és az Ister-Granum (38%) esetében 

volt a minta átlagértékénél (24%) szignifikánsan magasabb. A válaszokat országok 
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szerint elemezve pedig az derül ki, hogy a szlovákiai önkormányzatok (63%) a pályá-

zati esélyeik növelése tekintetében sokkal kevésbé elégedettek magyarországi part-

nereikhez (87%) képest.   

3,5 Jövőbeli kilátások

Végezetül, a 11. kérdésre kapott válaszok alapján a tagok jövőbeli kilátásait (pers-

pektíváját) elemeztük, az előző kérdéskörökhöz hasonló szempontrendszer alapján.

A válaszok arra mutatnak rá, hogy az ETT tulajdonosok, a relatíve alacsony jelen-

legi elégedettségi szint ellenére, a jövőben is a „turisztikai együttműködésben rejlő le-

hetőségek kiaknázását” (4.57) tartják a legfontosabbnak, de nem sokkal marad el attól 

a „közlekedési infrastrukturális közös fejlesztési lehetőségek kiaknázása” (4.55) sem. 

A határon átnyúló oktatási (3.83) és egészségügyi (3.74) együttműködések a jövőben 

is kevésbé lehetnek meghatározóak (lásd 8. ábra).

A jövőbeli kilátások tekintetében a méretbeli különbségek meghatározóak: a 

„nagy” önkormányzatok gyakorlatilag valamennyi megadott együttműködési terü-

letnek az átlagosnál nagyobb (minden szempont esetében 4.00 feletti) jelentőséget 

tulajdonítanak. Országok, illetve ETT-k szerint számottevő perspektíva eltérések nem 

mutathatók ki.   

8. ábra – Jövőbeli elvárások az ETT együttműködéssel kapcsolatban

Megjegyzés: a válaszadók (n=42) egy 1-től 5-ig terjedő skálán értékelték, hogy a társulásnak mely területeken kellene 

hozzájárulnia a határ menti kapcsolatok erősítéséhez (1 = egyáltalán nem fontos, 5 = nagyon fontos, 0 = nem rele-

váns/nem lehet megítélni). Az ábrán – a kapott, 0 értéktől különböző válaszok alapján – a súlyozatlan átlagértékek 

kerültek feltüntetésre.
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4. Szakpolitikai következtetések és javaslatok

Az alábbi fejezet elsőként bevezeti és tudományos, illetve szakmapolitikai vitára bo-

csátja az „ETT Érettségi Index” (EGTC Maturity Index) mint új ETT/EGTC monitoring 

eszköz fogalmát. Majd – a kutatás főbb megállapításaiként – összegzi az összehasonlí-

tott társulások továbbfejlődésének főbb lehetőségeit és akadályait, utóbbiak kapcsán 

hangsúlyozva a fennálló „kompetencia-hiányokat”. Végül az EGTC-k fejlesztéspolitikai 

(területi együttműködési) szerepének növelésére irányuló további kutatási, elemzési 

irányok, témák (javaslatok) megfogalmazására kerül sor.

4.1 ETT Érettségi Index

A 2. fejezet esettanulmányai rámutattak arra, hogy a magyar-szlovák határ men-

tén létrejött ETT-k eléggé különböző intézményi fejlettségi, „érettségi” szintet értek 

el eddigi fejlődésük során. A fejlődés mérhetősége, összehasonlíthatósága érdeké-

ben az „ETT Érettségi Index” (EGTC Maturity Index) mérőszámot egy olyan objektív 

szempontrendszer alapján képzett, komplex mutatószámként definiáljuk, melynek 

segítségével az európai területi társulások mint fejlesztéspolitikai szervezetek (nem 

lineáris!) fejlődése, a kitűzött politikai, stratégiai célok megvalósítására való képessé-

ge mérhető, értékelhető.

A szempontrendszer 4 dimenzióra épül, melyek alapján az ETT Érettségi Index 

különböző „al-indexei” értelmezhetők:

  nyilvánosság (publicity): a szervezet létrejöttének körülményei, céljai, eddigi 

eredményei mennyire publikusak, illetve a működés mennyire transzparens 

–> „Nyilvánosság al-index” (Publicity subindex);

  erőforrások (resources): a szervezet pénzügyi, illetve humán erőforrásokkal 

való ellátottságának mennyiségi és minőségi mutatói –> „Erőforrások al-in-

dex” (Resource subindex);

  régiófejlesztés (regional development): annak képessége, kapacitása, hogy 

a szervezet érdemi szerepet tudjon betölteni egy meghatározott határtérség 

(régió) gazdasági-társadalmi felzárkóztatásában -> „Régiófejlesztés al-index” 

(regional development subindex);

  tagi elégedettség (members’ satisfaction): a társulás tagjainak elégedettsége 

a szervezet eddigi működésével, meghatározott célok eléréséhez való hozzá-

járulásával -> „Tagi elégedettség al-index” (members’ satisfaction subindex).
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Az aggregált mutató és az egyes al-indexek is egy-egy 0-tól 5-ig terjedő skálán ér-

telmezhetők oly módon, hogy a nagyobb érték magasabb szervezeti érettségi szintet 

jelent.

A „nyilvánosság” követelményének való megfelelést a társulások honlapjai, az 

azokon megtalálható információk, a pénzügyi-számviteli beszámolók tartalma és az 

interjúk tapasztalatai alapján, az alábbi (37. táblázat szerinti) 10 szempont szerint vizs-

gáltuk.

37. táblázat – Az ETT-k „nyilvánosság” kritériumoknak való megfelelésének értékelésekor
vizsgált szempontok

Szempont Definíció
Honlap A társulás rendelkezik-e saját weboldallal?

Határozatok, jegyzőkönyvek
Elérhetők-e a társulás honlapján a főbb döntéseket rögzítő do-
kumentumok, valamint s döntéshozó szervek üléseiről készült 
jegyzőkönyvek másolatai?

Elérhetőségek A postai (levelezési), telefon, e-mail elérhetőségek megtalálha-
tók-e a társulás honlapján?

Aktualitások
Megtalálható-e a társulás honlapján legalább egy aktuális, az 
adatfelvétel időpontjához képest 6 hónapnál nem régebbi hír 
a társulás honlapján?

Információk angol nyelven A tagságra, célokra, elérhetőségekre vonatkozó információk 
angol nyelven is megjelennek-e a társulás honlapján?

Üzleti beszámoló

A társulás gazdálkodására vonatkozó információkat tartalma-
zó pénzügyi-számviteli beszámoló elkészült-e és publikálásra 
került-e a jogszabályok által meghatározott határidőre és mó-
don?

Üzleti beszámoló a honlapon
A társulás gazdálkodására vonatkozó információkat tartalma-
zó pénzügyi-számviteli beszámoló publikálásra került-e a tár-
sulás honlapján?

Bevételi források
A társulás gazdálkodására vonatkozó információkat tartalmazó 
pénzügyi-számviteli beszámoló tartalmazza-e bevételi források 
összetételét (tagdíj, támogatás, értékesítési árbevétel stb.)?

Támogatások

A támogatási árbevételek forrására vonatkozó alapinformá-
ciók (támogató szervezet neve, támogatás célja, támogatás 
összege) elérhetők-e a társulás honlapján és/vagy a társulás 
gazdálkodására vonatkozó információkat tartalmazó pénzügyi-
számviteli beszámolóban?

Brüsszeli jelenlét Rendelkezik-e a társulás közvetlen brüsszeli képviseletet biz-
tosító irodával?
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38. táblázat – A vizsgált ETT-k „nyilvánosság” kritériumoknak való megfelelése 
(„Nyilvánosság” al-index)
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Honlap I I I I I I I I I N N N N
Határozatok, jegyzőkönyvek I I N N N N N N N N N N N

Elérhetőségek I I I I I I I I I N N N N
Aktualitások I I I N N N I N I N N N N

Információk angol nyelven I I N I I N I I I N N N N
Üzleti beszámoló I I I I I I I I I N N N N

Üzleti beszámoló a honlapon I I I I I I N N N N N N N
Bevételi források I I I I N I N I N N N N N

Támogatások I I I I I N N N N N N N N
Brüsszeli jelenlét N N N N N N N N N N N N N

„Nyilvánosság” al-index 4.5 4.5 3.5 3.5 3.0 2.5 2.5 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0

Minden „igen” (I) válasz 0.5, míg minden „nem” vagy „nem ismert” (N) válasz 0.0 

pontot „ér”. Ez alapján a vizsgált EGTC-k közül az Arrabona és az Ister-Granum felel 

meg leginkább a nyilvánossági kritériumoknak, míg a sor végén a „de facto” nem 

működő, a nyilvánosság számára gyakorlatilag „homályban” lévő társulások (Karst-

Bodva, Svinka, Torysa, Ung-Tisza-Túr-Sajó) találhatók (lásd 38. táblázat).

A pénzügyi és humán „erőforrások” mennyiségi és minőségi mutatóinak megha-

tározásakor a pénzügyi-számviteli beszámolókra, valamint az interjúk során kapott 

válaszokra építettünk. E dimenzió tekintetében szintén 10 (39. táblázat szerinti) szem-

pontot vizsgáltunk.
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39. táblázat – Az ETT-k rendelkezésére álló „erőforrások” vizsgálatának szempontjai

Szempont Definíció

Üzleti múlt Rendelkezik-e a társulás már legalább 3 lezárt, teljes üzleti évvel?

Növekvő árbevétel Nőtt-e a szervezet árbevétele az előző évhez képest (az utolsó 
lezárt üzleti évben)?

Saját bevételek
Volt-e a társulásnak „saját”, vagyis nem tagdíjakból, nem támoga-
tásokból származó (értékesítési) árbevétele (az utolsó lezárt üzleti 
évben)?

Támogatás függetlenség A társulás összes árbevételén belül a támogatások aránya nm ha-
ladja meg az 50%-ot (az utolsó lezárt üzleti évben)?

Támogatás diverzifikáció Részesült-e a társulás nem állami és nem CBC támogatásban (az 
utolsó lezárt üzleti évben)?

Főállású igazgató A társulás Igazgatója főállású (teljes munkaidős) alkalmazott-e?

További főállású alkal-
mazott

Az Igazgatón kívül van-e még legalább 1 fő főállású (teljes munka-
idős) alkalmazottja a társulásnak?

Bérköltségek fedezett-
sége

A személyi jellegű ráfordításokat fedezte-e a tagdíjak és a „saját 
bevételek” összege (az utolsó lezárt üzleti évben)?

Angol nyelvtudás
A társulás munkaszervezetének legalább 1 tagja (az iroda leg-
alább 1 alkalmazottja) rendelkezik-e tárgyalóképes angol nyelv-
tudással?

Projektmenedzsment 
tapasztalat

A társulás munkaszervezetének legalább 1 tagja (az iroda leg-
alább 1 alkalmazottja) rendelkezik-e projektmenedzsment tapasz-
talattal?

Minden „igen” (I) válasz 0.5, míg minden „nem” vagy „nem ismert” (N) válasz 0.0 

pontot „ér”. Ez alapján a vizsgált EGTC-k közül az Arrabona erőforrás-ellátottsága a 

legjobb, a második és harmadik helyen pedig az Ister-Granum és a Novohrad-Nógrád 

találhatók. A Pons Danubii vélhetően sokkal jobb adottságokkal rendelkezik, de a 

vizsgált szempontoknak megfelelő információk csak korlátozottan állnak rendelke-

zésre. A sor végén ez esetben is a „nem működőnek” minősített társulások (Karst-

Bodva, Svinka, Torysa, Ung-Tisza-Túr-Sajó) találhatók, de nem sokkal jobb a helyzet a 

Sajó-Rima esetében sem (lásd 40. táblázat).
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40. táblázat – A vizsgált ETT-k „erőforrásokkal” való ellátottsága („Erőforrások” al-index)
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Üzleti múlt I I I I I I I N N N N N N
Növekvő árbevétel I I I N N I I N I N N N N

Saját bevételek I I I I N I N N N N N N N
Támogatás függetlenség I N N N N N N N N N N N N
Támogatás diverzifikáció N I N N N I I N N N N N N

Főállású igazgató I I I I I N N I N N N N N
További főállású alkalmazott I I I I I N N I N N N N N

Bérköltségek fedezettsége I N N N N I I N I N N N N
Angol nyelvtudás I I I I I N N I N N N N N

Projektmenedzsment tapasztalat I I I I I N N I N N N N N
ERŐFORRÁSOK

AL-INDEX 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.5 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A „régiófejlesztés” al-indexek meghatározásakor elsőként azzal a „számít a méret” fel-

tevéssel éltünk, hogy annál nagyobb egy ETT határtérség-fejlesztő „kapacitása” minél na-

gyobb lakosság képviseletét látja el, illetve tagjai között (minél nagyobb számban) megta-

lálhatók a magasabb szintű területi közigazgatási (járási – LAU 1, megyei – NUTS 3, régió 

– NUTS 2) központok. Vizsgáltuk továbbá, hogy az adott társulás rendelkezik-e középtávú, 

a 2014-2020-as uniós programozási időszakra vonatkozó stratégiával. Ezen kívül a CBC 

projektek megvalósításában, a magyar-szlovák CBC operatív program előkészítésében, 

valamint „integrált területi beruházási” (ITB) koncepciók kidolgozásában és megvalósí-

tásában szerzett intézményi tapasztalatokat (a 41. táblázat szerinti szempontokat) vettük 

számba a nyilvánosan elérhető információk és az interjúk tapasztalatai alapján.
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41. táblázat – Az ETT-k „régiófejlesztés” kapacitásait meghatározó szempontok

Szempont Definíció

Min. 100 ezer fő lakosság A társulás által lefedett földrajzi területen élő lakosság száma eléri 
a 100 ezer főt (a legutolsó népszámlálások adatai szerint)?

Járási együttműködés
A társulásnak van-e legalább egy járás (LAU 1) központ tagja, 
vagy a társulás eleve egy járási szintű határ menti együttműködést 
valósít meg?

Megyei együttműködés
A társulásnak van-e legalább egy megye (NUTS 3) központ tagja, 
vagy a társulás eleve egy megyei szintű határ menti együttműkö-
dést valósít meg?

Régiós együttműködés
A társulásnak van-e legalább egy régió (NUTS 2) központ tagja, 
vagy a társulás eleve egy regionális szintű határ menti együttmű-
ködést valósít meg?

Fejlesztési stratégia Rendelkezik-e a társulás közép- vagy hosszú távú fejlesztési stra-
tégiával?

CBC projekt tapasztalat
A társulás („vezető partnerként”) megvalósított-e már egy legalább 
fejlesztési projektet az aktuális (az előző lezárt), releváns határon 
átnyúló együttműködési (CBC) operatív program keretében?

CBC projekt koncepció
A társulás kidolgozott-e már legalább egy fejlesztési projektet az 
aktuális (következő, még nem elindult), releváns határon átnyúló 
együttműködési (CBC) operatív program vonatkozásában?

CBC tervezés
Bevonásra került-e az adott társulás az aktuális (következő, még 
nem elindult), releváns határon átnyúló együttműködési (CBC) 
operatív program tervezésébe?

ITB koncepció A társulás kidolgozott-e már legalább egy ún. integrált területi be-
ruházási koncepciót?

ITB megvalósítás A társulás megvalósított-e már legalább egy ún. integrált területi 
beruházást?

Az előző dimenziókhoz hasonlóan: minden „igen” (I) válasz 0.5, míg minden 

„nem” vagy „nem ismert” (N) válasz 0.0 pontot „ér”. E tekintetben a Pons Danubii 

rendelkezik a legjobb mutatókkal, a második helyen holtversenyben az Arrabo-

na és az Ister-Granum található. E tekintetben nem csak a „nem működő” mini 

ETT-k (Karst-Bodva, Svinka, Torysa, Ung-Tisza-Túr-Sajó), hanem a Bodrogközi és 

az Abaúj-Abaújban is hosszabb távon kevésbé „életképesnek” tűnik (lásd 42. táb-

lázat).
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42. táblázat – A vizsgált ETT-k „régiófejlesztés” kapacitásai („Régiófejlesztés” al-index)
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1. 2-3. 2-3. 4-6. 4-6. 4-6. 7-8. 7-8. 9. 10-
13.

10-
13.

10-
13.

10-
13.

Min. 100 ezer fő lakosság I I I I I I N N N N N N N

Járási együttműködés I I I I I I I N N N N N N

Megyei együttműködés N I N I I I N N N N N N N

Régiós együttműködés N I N N N N N N N N N N N

Fejlesztési stratégia I I I N N N I I I N N N N

CBC projekt tapasztalat I N I N N N N I N N N N N

CBC projekt koncepció I I I I I I I I I N N N N

CBC tervezés I I I I I I I I I N N N N

ITB koncepció I I I N N N N N N N N N N

ITB megvalósítás I N N N N N N N N N N N N

RÉGIÓFEJLESZTÉS
AL-INDEX 4.0 3.5 3.5 2.5 2.5 2.5 2.0 2.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0

Végül, a „tagi elégedettség” dimenzió esetében a tag-önkormányzatoknak a társu-

lások eddigi tevékenységeivel kapcsolatos elégedettségét vizsgáltuk, a kérdőíves fel-

mérés vonatkozó eredményei (lásd 3.4 fejezet) alapján. A kérdőíves felmérésnél meg-

határozott szempontok alapján 1) Novohrad-Nógrád, 2) Pons Danubii, 3) Bodrogközi 

a sorrend (lásd 43. táblázat). Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a tagi elégedettségi 

pontszámok és az adott társulás esetében kapott válaszok száma között fordított ará-

nyosság áll fenn (a kis tag-létszámú ETT-k esetében jellemzően nagyobb az elégedett-

ségi szint). A Via Carpatia, a Karst-Bodva és a Torysa EGTC-k esetében nem kaptunk 

válaszokat, így ezek esetében a tagi elégedettség mutatószáma „nem ismert”. 
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43. táblázat – A vizsgált ETT-k „tagi elégedettség” faktor értékei („Tagi elégedettség” al-index)
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1. 2. 3. 4-5. 4-6. 4-6. 7-8. 7-8. 9. 10. 11-
13.

11-
13.

11-
13.

Civil szervezetek közötti együttmű-
ködés erősítése 5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 .. .. ..

Vállalkozások (kivéve: turisztikai) 
együttműködésben rejlő lehetőségek 
kiaknázása

5 4 3 3 3 3 2 3 3 2 .. .. ..

Turisztikai együttműködésben rejlő 
lehetőségek kiaknázása 5 5 3 3 3 3 0 3 4 2 .. .. ..

Környezet- és természetvédelmi 
együttműködés erősítése 5 4 3 3 3 3 0 2 2 2 .. .. ..

Egészségügyi együttműködésben 
rejlő lehetőségek kiaknázása 5 4 3 3 3 2 0 2 1 2 .. .. ..

Oktatási együttműködésben rejlő 
lehetőségek kiaknázása 5 3 4 3 3 2 3 2 2 3 .. .. ..

Közlekedési infrastrukturális közös 
fejlesztési lehetőségek kiaknázása 5 5 3 3 3 3 5 3 3 2 .. .. ..

Magyar-szlovák nemzetiségi kapcso-
latok erősítése 5 3 5 3 3 3 4 3 3 3 .. .. ..

Magyar-magyar nemzetiségi kapcso-
latok erősítése 5 4 4 3 3 3 3 2 2 3 .. .. ..

Szlovák-szlovák nemzetiségi kapcso-
latok erősítése 5 3 2 3 3 3 3 2 2 2 .. .. ..

TAGI ELÉGEDETTSÉG AL-INDEX 5.0 3.7 3.3 3.0 3.0 2.9 2.6 2.6 2.5 2.2 0.0 0.0 0.0

Az aggregált mutató meghatározása érdekében a vizsgált dimenziókhoz kapcsoló-

dó al-indexeket az alábbiak szerint súlyoztuk:

- „nyilvánosság” al-index: 25%

- „erőforrások” al-index:  30%

- „régiófejlesztés” al-index:  20%

- „tagi elégedettség” al-index:  25%

Ezek alapján, 2015-ben a vizsgált magyar-szlovák társulások „ETT Érettségi Index” 

szerinti sorrendjében az 1. helyen az Arrabona (3.92), a 2. helyen az Ister-Granum, míg 

3. helyen a Novohrád-Nógrád található (lásd 44. táblázat).
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44. táblázat – A magyar-szlovák társulások „ETT Érettségi Indexe”, 2015

ETT 
Érettségi

nyilvá-
nosság erőforrások régiófej-

lesztés
tagi elé-

gedettség
Index al-index

  1. Arrabona 3.92 4.5 4.5 3.5 2.9
  2. Ister-Granum 3.72 4.5 4.0 3.5 2.6
  3. Novohrad-Nógrád 3.55 3.5 3.5 2.5 5.0
  4. Pons Danubii 3.27 2.5 3.0 4.0 3.7
  5. Rába-Duna-Vág 2.77 3.5 2.5 2.5 2.6
  6. Bodrogközi 2.39 3.0 2.0 1.5 3.3
  7. Abaúj-Abaújban 2.38 2.5 2.5 2.1 2.5
  8. Sajó-Rima 1.87 2.5 1.0 2.0 2.2
  9. Via Carpatia 1.85 2.5 2.0 2.5 0.0
10. Svinka 0.60 0.0 0.0 0.0 3.0
11. Ung-Tisza-Túr-Sajó 0.60 0.0 0.0 0.0 3.0
12. Karst-Bodva 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
13. Torysa 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

4.2 Lehetőségek és akadályok, kompetencia-hiányok

A vizsgált magyar-szlovák ETT-k nagy változatosságot mutatnak. Többségük szer-

ves (jellemzően „eurorégiós” együttműködésig visszavezethető) fejlődés eredménye-

ként jött létre. Egyes formációk (például Ister-Granum, Pons Danubii, Bodrogközi) 

esetében a fizikai infrastrukturális összeköttetés (elsősorban hidak, utak építése) 

nyitott új lehetőségeket és dimenziókat, míg másutt (például Novohrad-Nógrád, Ar-

rabona, Rába-Duna-Vág, Via Carpatia) egy-egy „eladható sztori” (geopark fejleszté-

sének lehetősége, nagyváros térségbeli pozíciójának erősítése, közreműködési lehe-

tőség EU-s pénzek elosztásában) indította el a közös gondolkodást. Sajnos azonban 

jó néhány esetben (például Karst-Bodva, Svinka, Torysa, Ung-Tisza-Túr-Sajó) a külső, 

objektív szemlélődő számára nem világosak az alapítók és a „mögöttük állók” valós 

szándékai.

Közel 10 év telt el az EGTC-k létrehozását lehetővé tevő közösségi rendelet meg-

születése óta, ennek ellenére a meghatározó politikai döntéshozók fejében továbbra 

sem tisztázott az új szervezeti forma határtérség-fejlesztő szerepe, hozzáadott értéke. 

A magyar-szlovák reláció esetében elsősorban e tisztázatlanság az oka annak, hogy az 

ETT-k túlnyomó többsége továbbra is csak ugyanolyan „támogatás-vadász” szerepet 

tölt be, ugyanúgy elsősorban az uniós finanszírozású, bilaterális CBC program for-

rásainak lehívására tör, ahogyan azt a határtérség önkormányzatai, civil szervezetei, 

„non-profit kft-i” korábban (2007 előtt) tették, illetve jelenleg is teszik. 
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Azok az EGTC-k, elsősorban az Arrabona, az Ister-Granum és a Pons Danubii tud-

tak ebből kitörni, és egy „mikroregionális” határ menti együttműködést intézménye-

síteni, ahol a helyi („alulról jövő”) politikai akarat megfelelő – elsősorban az adott 

térség gazdasági erejének (lásd Győr, Esztergom, Komárom „ipari központok”) kö-

szönhetően – pénzügyi erőforrásokkal és – nagy volumenű fejlesztési projektek kon-

cepcionálására és megvalósítására alkalmas – szakmai hozzáértéssel párosul. 

Jelenleg e „vállalkozó” ETT-szerepet betöltő társulások „érettségi szintje” a legma-

gasabb, esetükben a továbblépést a „közszolgáltató” szerep erősítése jelentheti. En-

nek azonban elsősorban külső, jogi szabályozási akadályai vannak. A határon átnyúló 

(több országot érintő) kiskereskedelmet, közlekedést, telekommunikációt és egyéb 

szolgáltatásokat ugyanis jelenleg, nem csak a magyar-szlovák reláció vonatkozásában, 

számos szabályozásbeli különbség akadályozza. A „kontra-produktív” szabályozásra, 

protekcionizmusra jó példa a „tokaji bor” esete. Már az első (1908-ból származó) bor-

törvény megállapítja, hogy hol terül el Tokaj, és mind a magyarországi jogszabályok, 

mind az államközi egyezmények elismerik, hogy a tokaji dűlő Szlovákiára is áthúzó-

dik. Ennek ellenére más magyarországi jogszabályok nem engedélyezik a Szlováki-

ában termesztett szőlő bevitelét és feldolgozását. De a szlovákiai piacokon sem áru-

síthat a magyarországi kistermelő a szlovákiai hatóságok – „természetesen” hosszas, 

költséges eljárásának eredményeként megszülető – engedélye nélkül. 

A magyar-szlovák határszakasz „nyugati” és „keleti” része közötti szakadék nem 

csak a gazdasági fejlettségben, hanem az ETT-k aktivitásában, eredményeiben is tet-

ten érhető. „Keleten” rengeteg apró, önállóan súlytalan, „településközi” ETT jött létre. 

Akadnak közöttük olyan „ügyeskedők” (például Abaúj-Abaújban, Bodrogközi), me-

lyek hatékony, elsősorban a CBC programok forrásainak (elsősorban rendezvények, 

képzések, kisebb volumenű infrastrukturális fejlesztések) lehívására irányuló „támo-

gatás vadász” szerepet töltenek be. Vannak „ígéretes”, nagyobb térségben gondolko-

dó kezdeményezések (például Novohrad-Nógrád, Sajó-Rima), melyek azonban eddig 

érdemi eredményeket nem tudtak felmutatni. Míg szintén itt találjuk azokat a már/

nem „nem működő” ETT-ket (Karst-Bodva, Ung-Tisza-Túr-Sajó, Svinka, Torysa), me-

lyekről gyakorlatilag semmilyen érdemi információ nem áll rendelkezésre.

A lehetőségek kiaknázást a „keleti” magyar-szlovák határszakaszon számos ténye-

ző akadályozza. Az elérhető források szűkössége alacsony abszorpciós képességgel 

párosul. Az egy-egy pályázati projekthez szükséges előfinanszírozási források előte-

remtése nehézkes, a potenciális kedvezményezetteknek például esélyük sincs bank-

garanciát kapni, vagy (a drámaian alacsony ingatlanárak miatt) ingatlanfedezetet 

nyújtaniuk, és az árfolyam-változások (a forint/euró árfolyam alakulásának kiszámít-

hatatlansága) is nehezíti a reális pénzügyi tervezést. A centralizált politikai érdekek és 

a periférikus térségek valós kihívásai és lehetőségei közötti ellentétek nehezen hidal-

hatók át. A politikai gyakran felülírja a gazdasági racionalitást, így az adott határtér-
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ségek még rendelkezésre álló humántőke-kapacitása nem szabadítható fel, a kreatív, 

innovatív kezdeményezések „elfojtásra” kerülnek.

A magyar-szlovák relációban igazi nóvum, hogy létrejött két olyan „makro-regio-

nális” EGTC is, melyek – a szükséges politikai döntések meghozatalát, illetve a megfe-

lelő humán erőforrás és pénzügyi („technikai segítségnyújtási”) feltételek megterem-

tését követően – alkalmasak lehetnek arra, hogy a következő „Magyarország-Szlovákia 

Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020” operatív program „kisprojekt 

alapja” esetében „támogatás-közvetítő” szerepet töltsenek be.   

A kutatás során vizsgált magyar-szlovák ETT-k jövőképe (víziója) kapcsán három-

féle szcenárió állítható fel. A „pesszimista” változat szerint az EGTC-k nem lesznek 

képesek a nekik szánt határtérség-fejlesztő szerepet betölteni, és gyakorlatilag az „eu-

rorégiók” sorsára jutnak. Az „optimista” szcenárió szerint a politika felismeri e szerve-

zeti forma hozzáadott értékeit, így a társulások a határ menti gazdasági, közszolgálta-

tási együttműködések valódi motorjaivá válnak.

9. ábra – Magyar-szlovák ETT-k „szerep víziója” – 2020, „realista” szcenárió

A leginkább valószínűsíthető, „realista” forgatókönyv viszont továbbra is eltérő 

ütemű és irányú továbbfejlődéssel számol (lásd 9. ábra). A jelenlegi „élenjárók”, az 

Arrabona, az Ister-Granum és a Pons Danubii tovább erősítik vállalkozói tevékenysé-

güket, ezáltal nő a pénzügyi függetlenségük mértéke, és egyre nagyobb mértékben 

bevonásra kerülnek az adott határtérséget érintő fejlesztéspolitikai döntésekbe. Így 

idővel, akár már a következő uniós programozási időszak végét jelentő 2020-ig „köz-
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szolgáltató” ETT-vé válhatnak. Az eddigi „támogatás-vadászok” jól használják ki a 2014 

és 2020 között elérhető finanszírozási forrásokat, így nő a pénzügyi függetlenségük 

mértéke, ezáltal alkalmassá válhatnak arra is, hogy saját bevételeket generáló üzleti 

szolgáltatásokat nyújtsanak tagjaik számára. Ugyanakkor, ha – nem kerül sor a földraj-

zi hatóterület kiterjesztésére, esetleges „öszseolvadásokra”, így – a méretüket tekintve 

továbbra is „kicsik” maradnak, akkor a fejlesztéspolitikai súlyuk nem nő érdemben. A 

jelenleg már (Karst-Bodva, Ung-Tisza-Túr-Sajó) vagy még (Svinka, Torysa) „nem mű-

ködő” EGTC-k esetében azok „de jure” megszüntetése (felszámolása) valószínűsíthe-

tő, mivel az alapvető jogszabályi kötelezettségüknek sem tesznek eleget. 

A magyar-szlovák határ menti együttműködési lehetőségek kiaknázását nagyban 

gátolja, hogy a magyarországi tag-önkormányzatok kompetenciái – a centralizáló 

kormányzati döntések következtében – egyre szűkösebbek. Így az infrastruktúra-fej-

lesztés, oktatás, egészségügy, környezetvédelem terén kevésbé reális a helyi szintű 

kapcsolatok erősödése. Ugyanakkor – mivel lassan már csak a „helyi iparűzési adó” 

jelenti a magyarországi települések egyetlen bevételi forrását – a gazdasági, a határ-

térségek gazdasági potenciálját erősítő (elsősorban logisztikai, turisztikai, befektetés-

ösztönző) közös fejlesztések a jövőben még inkább előtérbe kerülhetnek. 

A fejlesztési kompetenciák hiányát, illetve asszimmetrikus eloszlását (lásd a szlová-

kiai megyei/kerületi önkormányzatok megvalósíthatnak megyei szintű közút-fejlesz-

téseket) egy – például a francia-belga határtérségben elsőként létrejött Lille-Kortrijk-

Tournai esetében megvalósult – „többszintű kormányzási” (multi-level governance) 

intézményi struktúra kialakítása tudná áthidalni. Ennek lényege, hogy egy adott ha-

tártérség együttműködését intézményesítő EGTC irányítási-döntési szintjén az álla-

mok, a régiók, a megyék, a járások és a települések képviselői (döntéshozói) is jelen 

vannak. Egy ilyen többszintű együttműködési modell megvalósítása a magyar-szlovák 

relációban nem (ahogyan más közép-kelet-európai határtérségben sem) tűnik közép-

távon (2020-ig) reálisnak. 

A térségi, helyi szereplők önállóságának szűkössége azonban fékezi az innovatív, 

kreatív megoldásokat, új területfejlesztési paradigmák megjelenését. Ennek szemlé-

letes példája, hogy még a meghatározó határ menti nagyvárosok (például Győr, Ta-

tabánya, Miskolc) 2007-2013 közötti „integrált városfejlesztési stratégiáiban” is csak 

rövid utalás szinten jelenik meg a határ menti együttműködés erősítésének fontossá-

ga, valamint a célok megvalósításának lehetséges szervezeti formája (például EGTC, 

eurorégió). A jövőképet meghatározó fejlesztési irányvonalakban ugyan megjelenik 

a térségben való gondolkodás (például „Bécs-Pozsony-Győr együttműködés a gazda-

ság területén”, vagy „Tatabánya szerepe a Vág-Duna-Ipoly Eurorégióban”), de az mint 

2015-ben látjuk, a konkrét együttműködés sehol sem valósult meg.    

Az egyes állami szabályozások jelenleg befékezik a határon átnyúló kereskedel-

met, a közegészségügyi ellátás javítását, a közlekedés racionalizálását, közös informá-
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ciós szolgáltató rendszer kialakítását, a munkaerőpiac fejlesztését, a munkanélküliség 

kezelését. A siker titkát a fejlesztéspolitikai decentralizáció, bizonyos kompetenciák 

leadása, valamint az együttműködési kultúra javítása jelenthetné. 

4.3 Javasolt további kutatási, elemzési irányok

A kutatási eredmények továbbvitele, a Közép-Kelet-Európa egyik kitörési pontját 

jelentő ETT/EGTC-k szerepének erősítése érdekében a Civitas Europica Centralis Ala-

pítvány az alábbi további kutatási, elemzési irányokra (projektekre) tesz javaslatot.

  „Határtérségek szellemi tőkéjének integrálása”: intézményi keret biztosítása 

adott határtérségek fejlesztési stratégiáinak, megvalósíthatósági terveinek, 

konkrét projektjeinek összehangolása, az intézményi együttműködések elő-

mozdítása érdekében

  „Hatályon kívül helyezve”: jogszabály-fejlesztési javaslatok a magyar-szlovák 

európai területi együttműködés jogi akadályainak lebontása érdekében

  A projekt szisztematikusan feltárja a határon átnyúló kereskedelmet, közle-

kedési,  közegészségügyi, információs és egyéb szolgáltatásokat gátló ma-

gyarországi, illetve szlovákiai jogszabályokat, egyéb szabályozó eszközöket, 

és konkrét javaslatokat fogalmaz meg azok módosítására, hatályon kívül he-

lyezésére.

  „Új átkelési lehetőségek”: a gazdasági-társadalmi együttműködés új lehetősé-

gei a tervezett új magyar-szlovák határátkelők vonzáskörzetében

  Magyarország és Szlovákia kormányai még 2013-ban megállapodtak abban, 

hogy a két ország között 21 új határátkelő épül meg a 2014 és 2020 közötti 

uniós programozási  időszakban. A kutatás annak feltérképezésére irányul, 

hogy a tervezett új határátkelők megvalósítása milyen új dimenziókat, konk-

rét (eddig még nem teljesen kiaknázott) együttműködési lehetőségeket ge-

nerálhat az érintett határtérségekben.

  „Anyanyelvi ügyintézés”: a szlovák nyelvű ügyintézés igényei és lehetőségei 

Magyarország határ menti, szlovákok lakta településein

  A két ország és azok határ menti régióinak – 2004-es uniós csatlakozás utá-

ni – eltérő gazdasági fejlődési üteme új mobilitási irányokat alakított ki Ma-

gyarország és Szlovákia relációjában. Ennek egyik új jelensége, hogy jelentős 

számban települtek át szlovák anyanyelvűek Magyarország egyes határ men-
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ti (elsősorban szigetközi) településeire. Ezzel új típusú kereslet jelent meg 

egyrészt a helyi közszolgáltatások, másrészt a közigazgatási ügyintézés iránt. 

A projekt keretében a szlovák anyanyelvi ügyintézés igényei és lehetőségei 

kerülnek felmérésre a kiválasztott, leginkább érintett magyarországi telepü-

lések vonatkozásában.   

  „Iskola a határon”: a határ menti együttműködések perspektívái a magyar-

szlovák határtérségben élő fiatalok szemszögéből

  A projekt egy közvélemény-kutatást valósít meg a magyar-szlovák határtér-

ségben élő fiatalok (16 és 25 év közötti középiskolások, felsőoktatási hall-

gatók) körében. A felmérés fókuszában a határ menti együttműködések 

fiatalok számára fontos területei, a határ „túloldaláról” szóló információk 

megszerzésének csatornái állnak.

 ETT monitoring módszertan kidolgozása

  A projekt keretében az európai területi társulások által elért eredmények ér-

tékelésére, folyamatos monitoringjára, ezáltal a (nemzeti és uniós) szakpoli-

tikai döntések előkészítésére alkalmas módszertan kidolgozására kerül sor.  
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Mellékletek

1. számú melléklet

A kutatási jelentésben használt rövidítések jegyzéke

CBC Határon átnyúló (határ menti) együttműködési (cross border cooperation)
CEC Civitas Europica Centralis Alapítvány
CESCI Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (Central Eu-

ropean Service for Cross-border Initiatives)
EGTC Európai Területi Együttműködési Csoportosulás, az ETT-k angol nyelvű elneve-

zésének (European Grouping of Territorial Cooperation) magyar nyelvű tükörfor-
dítása

EK Európai Közösség
ETT Európai Területi Társulás, az EGTC magyarországi jogszabályok szerintielneve-

zése
Eurostat Az Európai Unió „statisztikai hivatala”, az Európai Bizottság statisztikai informá-

ciók biztosításáért, a statisztikai módszerek harmonizációjáért felelős főigazga-
tósága. 

ITB Integrált területi beruházás (integrated territorial investment)
GDP Bruttó hazai termék (gross domestic product), a makro- és regionális gazdasági 

teljesítmény általános mérőszáma
KSH Magyarország statisztikai hivatala (Központi Statisztikai Hivatal)
ŠÚSR Szlovákia statisztikai hivatala (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
PPS A vásárlóerő-paritás standardizált mérőszáma (purchasing power standard)
TDM Turisztikai desztináció menedzsment
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2. számú melléklet

KÉRDŐÍV (MAGYAR NYELVŰ VERZIÓ)

I. ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK

A felmérésben résztvevő szervezet, illetve a kérdőívet kitöltő személy általános jel-

lemzői

1. Szervezet típusa

Kérjük adja meg, hogy Ön milyen típusú szervezet képviseletében tölti ki a kérdő-

ívet?

 Magyarországi települési önkormányzat

 Szlovákiai települési önkormányzat

 Magyarországi megyei önkormányzat

 Szlovákiai megyei önkormányzat

 Magyarországi körjegyzőség

 Szlovákiai körjegyzőség

 Egyéb:___________ 

2. Kitöltő beosztása

Kérjük adja meg, hogy Ön milyen beosztásban („minőségben”) képviseli jelenleg a 

szervezetet?

 Polgármester

 Alpolgármester

 Jegyző

 Körjegyző

 Közgyűlés elnöke

 Egyéb, éspedig:___________

3. Lakosság száma

Kérjük adja meg az Ön által képviselt település(ek), megye (össz-)lakosságának 

nagyságát, főben!

___ fő
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II. EGTC (ETE, EZÚS) ALAPÍTÁS/CSATLAKOZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Ebben a blokkban a felmérésben résztvevő szervezet esetében az adott európai terü-

leti társulás alapításakor (a későbbi csatlakozáskor) fennálló körülményekre (elsősor-

ban a motivációs tényezőkre) vonatkozó válaszokat kell megadni.

4. EGTC (ETE, EZUS) megadása

Kérjük adja meg, hogy az Ön által képviselt szervezet jelenleg mely „európai területi 

társulásnak”, és mióta tagja?

 Ister-Granum

 Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva)

 Karst-Bodva

 Abaúj-Abaújban

 Pons Danubii

 Rába-Duna-Vág

 Novohrád-Nógrád

 Arrabona

 Bodrogközi

 Sajó-Rima

 Via Carpatia

 Torysa

 Svinka

Alapító tagok voltunk:

 igen

 nem

Később, a már létrejött társuláshoz csatlakoztunk, ekkor: 

_____év___hó___nap
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5. Motivációs tényezők

Amennyiben Ön már az alapításkor/csatlakozáskor döntéshozó helyzetben volt, kér-

jük adja meg egy 1-től 5-ig terjedő skálán (ahol 1 = egyáltalán nem játszott szerepet; 5 

= nagyon fontos szerepet játszott), hogy milyen motivációs tényezők alapján döntöt-

tek a társulásban való részvétel mellett. Jelölje a 0-t, ha Ön az alapításkor/csatlakozás-

kor még nem volt döntéshozó helyzetben!

0 1 2 3 4 5
civil szervezetek közötti együttműködés erősítése
vállalkozások (kivéve: turisztikai) együttműködésben rejlő lehetősé-
gek kiaknázása
turisztikai együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása
környezet- és természetvédelmi együttműködés erősítése
egészségügyi együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása
oktatási együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása
közlekedési infrastrukturális közös fejlesztési lehetőségek kiaknázása
magyar-szlovák nemzetiségi kapcsolatok erősítése
magyar-magyar nemzetiségi kapcsolatok erősítése
szlovák-szlovák nemzetiségi kapcsolatok erősítése

Amennyiben a felsoroltakon kívül más tényező(k) is érdemi szerepet játszott(ak), akkor 
arról/azokról itt írhat!

III. RÉSZVÉTEL AZ EGTC (ETE, EZÚS) TEVÉKENYSÉGÉBEN

Az alábbi kérdések arra irányulnak, hogy az önkormányzat jelenleg milyen módon 

vesz részt az adott társulás tevékenységében.

6. Részvétel formája/formái

Kérjük jelölje, hogy az Ön által képviselt szervezet jelenleg milyen formá(k)ban vesz 

részt az előzőekben megjelölt „európai területi társulás” tevékenységeiben. Több vá-

lasz is megjelölhető! 
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 tagsági díj megfizetése

 rendszeres részvétel a társulás közgyűlésein

 aktív részvétel a társulás munkacsoportjainak munkájában

 irodahelyiség folyamatos biztosítása a társulás számára

 egyéb infrastruktúra folyamatos biztosítása a társulás számára

 személyzet folyamatos biztosítása a társulás számára 

 egyéb

Az „egyéb” formá(k)ról itt írhat:

7. Pénzügyi kapacitások

Kérjük adja meg, hogy a rendelkeznek-e a szükséges pénzügyi kapacitásokkal, hogy 

a jelenleginél nagyobb mértékben járuljanak hozzá a társulás tevékenységeihez?

 jelenleg pénzügyileg nem járulunk hozzá a társulás tevékenységeihez

 már a jelenlegi pénzügyi hozzájárulásunk is meghaladja kapacitásunkat

 a jelenlegi pénzügyi hozzájárulásunkat a jövőben is fenn tudjuk tartani

 akár nagyobb pénzügyi hozzájárulást is tudnánk vállalni

 jelenleg ezt nem lehet megítélni

8. Humán kapacitások

Kérjük adja meg, hogy a rendelkeznek-e a megfelelő humán erőforrásokkal (szakér-

telemmel), hogy a jelenleginél nagyobb mértékben járuljanak hozzá a társulás tevé-

kenységeihez?

 igen

 nem

 jelenleg ezt nem lehet megítélni



84  Civitas Europica Centralis Alapítvány

IV. EGTC (ETE, EZÚS) TAGSÁG ÉRTÉKELÉSE, PERSPEKTÍVÁJA

Az alábbi kérdésekre adott válaszok összességében értékelik az EGTC-tagságot, an-

nak perspektíváját.

9. Elégedettség

Kérjük adja meg egy 1-től 5-ig terjedő skálán (ahol 1 = egyáltalán nem vagyunk meg-

elégedve; 5 = teljes mértékben elégedettek vagyunk), hogy mennyire elégedettek a tár-

sulás eddigi (Ön által ismert) tevékenységével. Jelölje a 0-val azt a szempontot, ami 

nem releváns, illetve nem lehet megítélni!

0 1 2 3 4 5
civil szervezetek közötti együttműködés erősítése
vállalkozások (kivéve: turisztikai) együttműködésben rejlő lehetősé-
gek kiaknázása
turisztikai együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása
környezet- és természetvédelmi együttműködés erősítése
egészségügyi együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása
oktatási együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása
közlekedési infrastrukturális közös fejlesztési lehetőségek kiaknázása
magyar-szlovák nemzetiségi kapcsolatok erősítése
magyar-magyar nemzetiségi kapcsolatok erősítése
szlovák-szlovák nemzetiségi kapcsolatok erősítése

Amennyiben a felsoroltakon kívül más tényező(k) is releváns(ak), akkor arról/azok-

ról itt írhat:

10. Projekt-képesség növelése

Összességében, az EGTC hozzájárult-e ahhoz, hogy az Ön által képviselt szervezet 

nagyobb eséllyel indulhasson pályázatokon?

 igen

 nem
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11. Perspektíva

Kérjük adja meg egy 1-től 5-ig terjedő skálán (ahol 1 = egyáltalán nem fontos; 5 = na-

gyon fontos), hogy a társulásnak Ön szerint mely területeken kellene hozzájárulnia a 

határ menti kapcsolatok erősítéséhez! Jelölje a 0-val azt a szempontot, ami Ön szerint 

egyáltalán nem releváns!

0 1 2 3 4 5
civil szervezetek közötti együttműködés erősítése
vállalkozások (kivéve: turisztikai) együttműködésben rejlő lehetősé-
gek kiaknázása
turisztikai együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása
környezet- és természetvédelmi együttműködés erősítése
egészségügyi együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása
oktatási együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása
közlekedési infrastrukturális közös fejlesztési lehetőségek kiaknázása
magyar-szlovák nemzetiségi kapcsolatok erősítése
magyar-magyar nemzetiségi kapcsolatok erősítése
szlovák-szlovák nemzetiségi kapcsolatok erősítése

Amennyiben a felsoroltakon kívül más cél(ok) is releváns(ak), akkor arról/azokról 

itt írhat!

V. VISSZAJELZÉS KÉRÉSE A FELMÉRÉS/PROJEKT EREDMÉNYEIRŐL

12. Kitöltő e-mail címe

Amennyiben értesülni szeretne a felmérés, illetve a projekt eredményeiről, kérjük 

adja meg e-mail címét!

___________________________________________
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3. számú melléklet

A Selye János Egyetemen (Univerzita J. Selyeho) 2015. május 28-án elhang-

zott előadások vázlatai

Ing. Gyurovszky László (Szlovákia volt régiófejlesztési minisztere): 

Dél-Szlovákia gazdasági helyzete

Dr. Törzsök Erika (C.E.C Alapítvány, elnök) – Majoros András (C.E.C Alapít-

vány, kutató): 

„A magyar-szlovák határ mentén létrejött EGTC-k összehasonlító elemzése” 

c. kutatási projekt eddigi eredményei



A magyar-szlovák határ mentén létrejött EGTC-k összehasonlító elemzése 87



88  Civitas Europica Centralis Alapítvány



A magyar-szlovák határ mentén létrejött EGTC-k összehasonlító elemzése 89



90  Civitas Europica Centralis Alapítvány



A magyar-szlovák határ mentén létrejött EGTC-k összehasonlító elemzése 91



92  Civitas Europica Centralis Alapítvány



A magyar-szlovák határ mentén létrejött EGTC-k összehasonlító elemzése 93



94  Civitas Europica Centralis Alapítvány



A magyar-szlovák határ mentén létrejött EGTC-k összehasonlító elemzése 95



96  Civitas Europica Centralis Alapítvány



A magyar-szlovák határ mentén létrejött EGTC-k összehasonlító elemzése 97



98  Civitas Europica Centralis Alapítvány



A magyar-szlovák határ mentén létrejött EGTC-k összehasonlító elemzése 99



100  Civitas Europica Centralis Alapítvány



A magyar-szlovák határ mentén létrejött EGTC-k összehasonlító elemzése 101



102  Civitas Europica Centralis Alapítvány



A magyar-szlovák határ mentén létrejött EGTC-k összehasonlító elemzése 103

Rajnai Gábor (ECOVAST Magyarországi Egyesület, elnök): 

Civil szemmel az EGTC-ről
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Dr. Hardi Tamás PhD (MTA, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kuta-

tóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Nyugat-magyarországi Tudomá-

nyos Osztály, tudományos főmunkatárs): Aszimmetriák és összekapcsolódó 

határrégiók a szlovák-magyar határtérségben
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Simon Zsolt (parlamenti képviselő, Szlovákia volt mezőgazdasági minisz-

tere) – Csicsai Gábor (parlamenti képviselő. Szlovákia volt mezőgazdasági 

államtitkára): Hogyan lehet javítani az EGTC-k működését a szlovák-ma-

gyar határ mentén?
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